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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva hur bärande konstruktioner ska 
dimensioneras och skyddas med hänsyn till brand. Målet är att ta fram en 
rapport som steg för steg beskriver hur branddimensionering av bärande 
konstruktioner i trä och stål går till. Detta görs genom att dimensionera stål- och 
limträbalkar med och utan brandskydd för att kontrollera vilka skillnader som 
finns med och utan brandskydd.  Limträbalkarna kontrolleras även med 
branddimensionerings-programmet SPFiT 2.0, för att se hur effektivt ett sådant 
program kan vara. 
   För limträbalkar är skillnaderna mellan skyddade och oskyddade 
konstruktioner väldigt olika beroende på hur länge det brinner. Vid skyddade 
konstruktioner sker ingen förkolning i början medan förkolningen startar direkt 
för oskyddade. Exponeras konstruktionen för brand under en längre tid är 
skillnaderna mindre.  
   För stålbalkar är skillnaderna mellan skyddade och oskyddade konstruktioner 
tydligare. Ståltemperaturen är avgörande för bärförmågan och om 
konstruktionen inte skyddas blir temperaturen snabbt mycket hög. Om 
konstruktionen skyddas kan däremot ståltemperaturen hållas låg under mycket 
längre tid.  
   SPFiT 2.0 visar sig vara ett väldigt effektivt program eftersom det sparar 
mycket tid vid branddimensionering. Resultaten från SPFiT 2.0 stämmer bra 
överens med resultaten från handberäkningarna.  
   Rapporten sammanfattas i fyra delar. Den första delen handlar allmänt om 
hur brand förekommer och hur den sprids samt olika lagar och regler som är 
viktiga för konstruktörer att hålla sig till. 
   Den andra delen handlar om trä i bärande konstruktioner. Där behandlas vad 
som händer med materialet när det exponeras för brand och vilka 
skyddsmetoder som finns. Där beskrivs också dimensioneringsprocessen för 
träkonstruktioner steg för steg. 
   Den tredje delen handlar om stål i bärande delar. Där behandlas vad som 
händer med materialet när den exponeras för brand och vilka skyddsmetoder 
som finns. Där beskrivs också dimensioneringsprocessen för stålkonstruktioner. 
   I fjärde delen av rapporten jämförs resultaten från handberäkningar på 
limträbalkar i tre olika fall med resultaten från 
branddimensioneringsprogrammet SPFiT 2.0  
    
 

 

 

 

Nyckelord: Branddimensionering, Träkonstruktioner, Stålkonstruktioner, 

SPFiT 2.0, brandskydd, Eurokod.   
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Förord 
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng är utfört vid intuitionen för 
teknikvetenskaper, vid Uppsala universitet. Arbetet är utfört i samarbete med 
företaget Kåver & Mellin AB, under våren 2017. Arbetet har gett oss möjlighet 
att fördjupa oss i branddimensionering enligt eurokoder. Vi hoppas att denna 
rapport ska kunna hjälpa studenter och nya konstruktörer vid brand-
dimensionering.  
   Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Fredrik Pettersson som hjälpt till 
med idén och kommit med synpunkter på arbetet. Vi vill också tacka Alar Just 
på Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för tillgång till brand-
dimensioneringsprogrammet SPFiT 2.0. Slutligen ett stort tack till vår 
ämnesgranskare Patrice Godonou som alltid fanns till hjälp vid frågor och 
funderingar. 
 
Uppsala i maj 2017 
 
Anas Al-Hayali & Hampus Thelin 
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Beteckningar 

Latinska versaler 
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E Elasticitetsmodul [GPa] 
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Rfi,d Bärförmåga vid brand 

V Tvärsnittets volym per längd [m3] 

Vbw,Rd Tvärkraftsbärförmågan för stål vid normal temperatur [kN] 

Vfi,Rd Tvärkraftsbärförmåga vid brand [kN] 

VEd Dimensionerade lasteffekt för tvärkraft [kN] 

VRd  Tvärkraftsbärförmåga [kN] 

Wel Elastiskt böjningsmotstånd [m3] 

Wx  Böjningsmotstånd [m3] 
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Latinska gemener 

b  Tvärsnittsbredd [mm] 

bef  Effektivt bredd [mm] 

bef,red Reducerad bredd m.h.t sprickor vid skjuvning [mm] 

c Centrum avstånd [m] 

ca  Specifik värmekapacitet för stål [J/kgK] 

cf Bredd på delen med fri kanten [m] 

cp          Temperaturoberoende specifik värmekapacitet för brandskydds-

isoleringen [J/kgK]  

cw Bredd på den inre tryckta delen [m] 

d0 Tjocklek hos pyrolyszon [mm] 

dchar,n Förkolningsdjup [mm] 

dchar,23,8   Förkolningsdjup efter 23,8 minuter [mm] 

dchar,40,6 Förkolningsdjup efter 40,6 minuter [mm] 

dchar,41,66 Förkolningsdjup efter 41,66 minuter [mm] 

dchar,58,5 Förkolningsdjup efter 58,5 minuter [mm] 

dchar,90 Förkolningsdjup efter 90 minuter [mm] 

def Effektivt förkolningsdjup [mm] 

def,23,8 Effektivt förkolningsdjup efter 23,8 minuter [mm] 

def,40,6 Effektivt förkolningsdjup efter 40,6 minuter [mm] 

def,41,66 Effektivt förkolningsdjup efter 41,66 minuter [mm] 

def,58,5 Effektivt förkolningsdjup efter 58,5 minuter [mm] 

def,90 Effektivt förkolningsdjup efter 90 minuter [mm] 

dp Tjocklek på brandskyddsisolering [m-1] 

f20 20-procentfraktilen för hållfastheten [MPa] 

fd,fi Reducerad hållfasthet vid brand [MPa]  

fmk Karaktäristisk böjhållfasthet [MPa] 

fvk Karaktäristisk skjuvhållfasthet [MPa] 

fvd,fi Reducerad sträckgräns vid brand [MPa] 

fy Sträckgräns för stål [N/mm2] 

fyw Sträckgräns [MPa] 
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hef.M Erforderlig höjd efter förkolningen för att klara av momentet. [m] 

hef.V Erforderlig höjd efter förkolningen för att klara av tvärkraften [m] 

hins Isolermaterialets tjocklek [m] 

hM  Tvärsnittshöjd med hänsyn till moment [mm] 

hnet.c Värmeöverföring p.g.a. konvektion [W/m2] 

hnet.d Värmeöverföring på grund av konvektion och strålning [W/m2] 

hnet.r Värmeöverföring på grund av strålning[w/m2] 

hp Brandskyddande skivas tjocklek [m] 

hV Tvärsnittshöjd med hänsyn till moment [mm]     

hw Höjden på livet i stålprofil 

k0 Faktor som tar hänsyn till pyrolyszonen vid tiden t < 20 minuter [-] 

k2  Faktor för förkolningshastigheten innan skyddet upphör [-] 

k3 Faktor för förkolningshastigheten efter skyddet upphör [-] 

kcr Faktor för reduktion av bredden vid skjuvning [-] 

kE,θ Reduktionsfaktor för elasticitetsmodulen vid förhöjd temperatur [-] 

kfi Förskjutningsmodul vid brand [-] 

kmod,fi Lastvaraktighets- och fuktfaktor vid brand [-] 

k sh Korrektionsfaktor för skuggeffekter [-] 

k y,θ Reduktionsfaktor för stålets sträckgräns vid temperaturen θa vid 

tiden  t [-] 

k y,θ,web Reduktionsfaktor för stålets sträckgräns vid temperaturen θa vid 

tiden t  i livet [-] 

l Längd [m] 

r Radie på stålprofil [mm]   

ta  Tiden till att skyddet upphör att verka. [min] 

tch  Tiden till förkolningsstart, i min. [min] 

tgips Tjockleken på gipsskiva [mm] 

tf Tiden till brandskyddets funktion upphör [min]  

tfläns Flänsens tjocklek i stålprofil [mm] 

treq Erforderlig brandmotståndstid [min]  

tw Livets tjocklek i stålprofil [mm] 
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Δθ Värmeökning per tidsintervall [°C] 

Δt Tidsintervall i sekunder [s] 
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α Imperfektionsfaktor 

ɑc Värmeöverföringskoefficient vid konvektion [W/m2K] 

β0          Dimensionerande förkolningshastighet vid endimensionell  

 brandinträngning understandardbrandpåverkan [mm/min] 
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γd Partialkoefficient för lasteffekten [-] 
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ε Reducerad töjning vid bestämning av tvärsnittsklass vid brand [-] 

εf Brandens emissionstal [-] 
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θa Ståltemperatur [ ͒ C ] 

θa.t Ståltemperaturen vid tiden t [ ͒ C] 

θg    Gastemperaturen kring exponerade profilen [ ͒ C] 
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θm Yttemperaturen på stålprofil [ ͒ C]   
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λw Slankhetsparameter för stål vid normal temperatur [-]  

λ̅θ Slankhetsparameter för stål vid temperaturen θ [-] 
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 INLEDNING 1
 

1.1 Bakgrund 
Historiskt sett har brand varit ett stort hot mot oss människor och har vid ett 
flertal tillfällen utplånat stora delar av svenska städer. Idag är den inte ett lika 
stort hot för en stad men brand har fortfarande kraft att förstöra hela 
byggnader. Därför är det viktigt att konstruera byggnader som kan motstå 
bränder så bra som möjligt. En bra konstruerad byggnad med avseende på 
brand ger människor mer tid att utrymma och på så sätt kan fler liv räddas. 
   Eftersom konstruktion är något som författarna är intresserade av och skulle 
vilja jobba med i framtiden var det naturligt att skriva sitt examensarbete om 
detta. Under utbildningen har det inte varit så mycket fokus på brand och 
ingenting om branddimensionering. Därför tyckte författarna att det skulle vara 
intressant att lära sig mer om detta och ville därför skriva exmensarbetet om 
just branddimensionering. På företaget Kåver & Mellin fanns intresse för ett 
examensarbete om branddimensionering och tillsammans med handledaren 
Fredrik togs en mer specifik idé fram.  
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att fördjupa sig i hur bärande balkar 
dimensioneras och brandskyddas för att uppnå de brandkrav som finns. 
Arbetet ska också behandla vilka olika brandskydd som finns för bärande 
konstruktioner samt skillnader mellan brandskyddade och oskyddade 
konstruktioner.  
   Målet med detta examensarbete är att ta fram en rapport som steg för steg 
beskriver hur branddimensionering enligt Eurokod går till. Tanken är att t.ex. 
nyexaminerade konstruktörer ska kunna använda sig av rapporten vid 
branddimensionering. 
 
Frågeställningar 

- Hur går dimensionering av bärande delar i trä och stål till? 
- Vilka olika brandskyddsmetoder finns? 
- Vad är de främsta skillnaderna mellan brandskyddade och 

oskyddade konstruktioner? 
- Hur mycket skiljer sig förkolningsdjupet och den erforderliga 

tvärsnittshöjden mellan skyddade och oskyddade träkonstruktioner 
- Hur stor skillnad är det i bärförmåga för skyddade respektive 

oskyddade stålkonstruktioner? 
- Hur kan branddimensioneringsprogrammet som SPFiT 2.0 underlätta 

i arbetet med branddimensionering? 
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1.3 Avgränsningar 
Detta examensarbete behandlar endast passiva brandskydd, d.v.s. hur själva 
bärande konstruktioner med eller utan skydd kan stå emot brand. Aktiva 
brandskydd t.ex. brandlarm, sprinkler och brandgasventilation behandlas inte 
här. Endast byggnader i byggnadsklass Br1 med 8-16 våningar betraktas. Detta 
ger ett brandmotståndskrav R90 (tillräcklig bärförmåga efter brand i 90 
minuter) på bärande konstruktioner. Dimensioneringen utförs på bärande 
bjälklagsbalkar i stål och limträ.  
 

1.4 Metodik 
Examensarbetet utförs genom att med hjälp av en litteraturstudie ta reda på 
teorin om hur materialet påverkas vid brand och vilka lagar och regler som 
gäller vid branddimensionering. Litteratur som används är brandskydds-
handboken, limträböcker och stålböcker.  För att genomföra beräkningar på 
limträbalkar används Eurokod 5, SS-EN 1995-1-1 och EN 1995- 1-2. För 
stålbalkar används Eurokod 3, SS-EN 1993-1-1 och SS-EN 1993-1-2. 
   För att kontrollera skillnaden mellan brandskyddade och oskyddade 
konstruktioner utförs beräkningar. Beräkningarna utförs på limträbalkar som 
bär ett bjälklag i en 10 våningar hög kontorsbyggnad.  Byggnaden tillhör 
byggnadsklass Br1 och eftersom den har fler än 8 våningar kommer kravet på 
bärförmåga på bjälklagen att vara R90. Balkarna i beräkningarna är 10 m långa 
och avståndet mellan dem är 3,5m, de är även stagade hela vägen av bjälklaget. 
Beräkningarna görs för tre olika fall: i fall 1 är balkarna skyddade med två lager 
gipsskivor typ A med tjockleken 13 mm, i fall 2 är balkarna skyddade av två 
lager gipsskivor typ F med tjockleken 15 mm och i fall 3 är balkarna helt 
oskyddade. Tiden till förkolningen startar och tills skyddet faller av samt 
förkolningsdjupet vid dessa tidpunkter beräknas. Förkolningsdjupet vid tiden 
90 minuter beräknas också och används 
sedan för att bestämma vilka dimensioner balken behöver för att klara 
brandkravet R90.   
   Limträbalkarna kontrolleras med branddimensioneringsprogrammet SPFiT 
2.0 för att se om de stämmer med handberäkningarna. Samtidigt undersöks hur 
effektivt programmet är vi branddimensionering. Vid dimensionering i SPFiT 
2.0 utgår beräkningarna från de tvärsnittsdimensioner som erhålls vid 
handberäkningarna. 
    Beräkningar utförs också på stålbalkar i samma byggnad och samma bjälklag 
som nämnts tidigare. Beräkningarna utförs för tre fall. I fall 1 har balken 
profilen HEA240 och är skyddad med 15 mm gips utfört som en låda runt 
balken. I fall 2 har balken samma profil men är helt oskyddad. I fall 3 har balken 
profilen HEA700 och är helt oskyddad. 
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1.5  Tidigare arbeten 
Ett examensarbete som tidigare undersökt hur branddimensionering går till är 
”Materialpåverkan vid brand (Göransson m.fl. 2015)”.  I det examensarbetet 
finns beskrivet hur dimensioneringen av trä-, stål- och betongkonstruktioner 
utförs. Dock beskrivs endast hur dimensioneringen går till för konstruktioner 
som helt saknar brandskydd. Till skillnad från ”materialpåverkan vid brand” 
beskrivs i den här rapporten även hur dimensionering går till för skyddade 
konstruktioner.  I denna rapport behandlas bara stål- och träkonstruktioner, 
betong behandlas alltså inte här.   
   Ett annat examensarbete som undersökt branddimensionering av 
stålkonstruktioner är ”Branddimensionering av stål (El Mourabit m.fl. 2014)”. 
Däremot beskrivs inte hur man räknar ut ståltemperaturen för oskyddade 
konstruktioner vilket beskrivs här.   
    Båda examensarbetena beskriver vilka typer av brandskydd som finns för 
konstruktioner av de material som behandlas i respektive rapport. Olika 
brandskydd för trä- och stålkonstruktioner beskrivs även i denna rapport. 
Lagar och regler som gäller vid branddimensionering beskrivs i alla tre 
examensarbeten.  
   I den här rapporten undersöks också hur branddimensioneringen av bärande 
konstruktioner går till med hjälp av branddimensioneringsprogrammet SPFiT 
2.0. I de andra två examensarbetena används inte något sådant program.  
 

1.6 Branddimensioneringsprogrammet SPFiT 2.0 
SPFiT 2.0 (SP Fire in Timber) är ett branddimensioneringsprogram för trä-
konstruktioner som är utvecklat av Sveriges tekniska forskningsinstitut. 
Programmet baseras på de beräkningsmodeller som finns i Eurokod 5, men 
även metoder som ännu inte finns med där används.  
   I programmet kan brandmotstånd snabbt och enkelt beräknas för väggar och 
bjälklag samt balkar och pelare. De brandmotstånd som programmet kan 
beräkna är bärförmåga R, Integritet E och isolering I. 
   SPFiT 2.0  är ämnat för personer som behöver kunna beräkna brandmotstånd 
t.ex. arkitekter, konstruktörer och brandkonsulter (Sveriges tekniska 
forskningsinstitut, 2017). 
 

  



BRANDPÅVERKAN OCH DIMENSIONREING AV BÄRADNE DELAR 

4 
 

  



5 
 

 BRAND I BYGGNADER 2
    

2.1 Brandfysik 
Brand är en kemisk process där kol reagerar med syre och bildar kolmonoxid 
eller koldioxid. För att en brand ska uppstå och processen ska fortlöpa krävs tre 
saker: bränsle (t.ex. trä, plast, bensin), syre och värme (t.ex. gnista från en 
kortslutning) som illustreras i figur 2.1 (Nationalencyklopedin, 2017). 
   Det finns två olika typer av bränder: cellulosabrand och kolvätebrand. 
Cellulosabrand innebär brand i trä och textil etc. Denna typ av brand sker i 
kontorsbyggnader och bostäder mm. Kolvätebrand däremot är när 
oljeprodukter brinner, denna typ av brand genererar mer värme och sker vid 
t.ex. oljeraffinaderier. Vid kolvätebrand utvecklas mycket energi. Temperaturen 
stiger till runt 1100°C efter endast 5-10 minuter. För cellulosabrand ökar 
temperaturen till 400-500°C under samma tid (International Protective 
Coatings, 2013) 
 

 
Figur 2.1. Komponenter som krävs för att en brand ska uppstå (Stålbyggnadsinstitutet, 2017) 

 

2.1.1 Egenskaper hos byggnadsmaterial med hjälp av brand  
Som det nämndes i föregående avsnitt är de tre komponenter som krävs för 
brand: bränsle, syre och värme. Framförallt är det mängden syre i luften som 
påverkar brandförloppet.  Är syrehalten i luften under 15 % är de flesta 
material svåra att antända men vanligtvis innehåller luften 21 % syre (Dafo 
brand AB, 2017). Syrenivån kan öka p.g.a. människors vårdslöshet. Exempel på 
detta är läckande syrgas från fasta installationer på sjukhus eller svetsaggregat.  
   Vid höga temperaturer kan material börja brinna. Olika material har olika 
antändningstemperatur vilket beror mycket på materialets uppbyggnad. 
Allmänt krävs det temperatur 800-1200C för antändning.  
   När det gäller värmespridning spelar energi i material en enormt viktig roll. I 
tabell 2.1 anges olika värde på effektivt förbränningsvärme q för olika material 
d.v.s. hur mycket energi som frigörs vid förbränningen  
 

 

 

 

 



BRANDPÅVERKAN OCH DIMENSIONERING AV BÄRANDE DELAR 

6 
 

Tabell 2.1. Exempel på effektiv värmebelastning för några olika material (Petersson, 2012).  

Material q [MJ/Kg] Material q [MJ/Kg] 

Kläder 17-21 Bomull 18 

Kol 29 ABS-plast 40 

Kork 

(Kvalitet F) 

31 Celluloid 19 

Kork 

(Kvalitet sp) 

35 Epoxi 34 

Trä 17-20 Skumgummi 32 

 
 
Ytan hos alla material värms upp olika snabbt beroende på materialets 
värmeupptagningsförmåga, kpc. Värmeupptagningsförmågan är beroende av 
värmeledningsförmågan k, specifik värmekapacitet c och densitet ρ. För 
material med låg värmeupptagningsförmåga värms ytan snabbare än för 
material med hög värmeupptagningsförmåga. Tabell 2.2 visar 
värmeupptagningsförmåga, värmeledningsförmåga, densitet och specifik 
värmekapacitet för några olika material (Bengtsson, 2001). 
 
 
Tabell 2.2. Exempel på värmeupptagningsförmåga för några material (Bengtsson, 2001).  

Material Värmeledning
s- förmåga 
k [W/mK] 

Specifik 
värmekapacitet 

c [J/kgK] 

Densitet 
ρ [kg/m3] 

Värmeupptagnings-
förmåga 

kρc [W2s/m4K2] 

Spånskiva 0,14 1400 600 120 000 

Träfiberskiva 0,05 2090 300 32 000 

Polyuretan 0,034 1400 30 1 400 

Stål 45 460 7820 160 000 000 

Gips 0,25 800 700 140 000 

Furuträ 0,14 2850 520 210 000 

 
 

2.1.2 Hur brand sprids 
Värmeöverföringen sker på tre olika sätt. Det kan ske genom Strålning, ledning 
eller konvektion. Strålning sker genom transport av energi från ett ställe till ett 
annat utan hjälp av ett medium och kan verka på långt håll (Jernkontoret, 
2017). T.ex. kan ett hus som ligger 10 meter ifrån ett brinnande hus antändas 
p.g.a. värmestrålningen från branden. För att minimera risken för detta regleras 
minsta avstånd mellan byggnader och brandkraven på fasader. 
   Konvektionen innebär att luften värms upp och sprider sig. Luften kan sprida 
sig till helt andra delar av en byggnad genom t.ex. ventilationssystemet eller 
trapphus. När luften strömmar förbi en kallare yta avges värme till ytan som 
kan antändas om den blir tillräckligt varm. 
    Ledningen sker mellan fasta material som är i kontakt med varandra 
exempelvis sker ledningen genom en stålbalk som har god ledningsförmåga till 
andra byggmaterial i en hel byggnad, (Petersson, 2012). 
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2.1.3 Brandförloppet 
Brandförloppet i en byggnad delas upp i tre faser: initialskede, fullt utvecklad 
brand och avsvalningsfas, se fig.2.2 (Skogsindustrierna, 2017). Den första fasen, 
initialskedet, är då branden uppstår och den kan ha en varierande längd 
beroende på vad som antänds och hur. Brand uppstår fortare vid öppen låga än 
om en gnista ligger och pyr. 
 

 

Figur 2.2. Brandförlopp i en byggnad med ingående faser (Skogsindustrierna, 2017) 

Under den första fasen ökar värmen och brandgaser bildas som sedan samlas 
som ett gasskikt vid taket. Detta gasskikt blir varmare och varmare desto längre 
tiden går och till slut när skiktet har nått en temperatur på ungefär 500° C är 
värmestrålningen så stor att brännbara material i rummet antänds. Denna 
händelse kallas övertändning och efteråt är det en fullt utvecklad brand i hela 
rummet, alltså har den andra fasen nåtts. Hur snabbt detta sker beror på den 
inledande brandens intensitet och på rummets utformning. Det tar mycket 
längre tid, om det sker överhuvudtaget, för stora rum med hög takhöjd att 
övertändas än vad det gör för små rum (Thor, 2012).  
   Under den full utvecklade branden är temperaturen runt 800-1000°C och den 
pågår olika länge beroende på tillgången till brännbart material och syre. Vid 
stor syretillgång utvecklas mer värme och förbränningen sker snabbare, vilket 
leder till att branden varar kortare än om syretillförseln hade varit låg. 
Syretillförseln påverkas av fönster och andra öppningar till rummet där syre 
kan ta sig in. Det är under denna fas som konstruktionsdelar bärförmåga 
påverkas. 
   Den sista fasen i brandförloppet, avsvalningsfasen, är det skede då den värsta 
delen av brandförloppet är över och rummet börjar svalna. Denna fas anses 
börja när 80 % av brandbelastningen har använts. Avsvalningstiden beror av de 
omgivande konstruktionernas termiska egenskaper och hur länge den fullt 
utvecklade branden varade.  
   Brandbelastningen är en benämning på den totala mängden värme som 
lösgörs vid en fullständig förbränning av det brännbara materialet. Det är 
denna parameter som påverkar bärande konstruktioner mest under 
brandförloppet. 
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2.2 Lagar och regler vid branddimensionering  
I Sverige styrs i grund och botten allt byggande av PBL (plan- och bygglagen 
(2010:900)) och PBF (plan- och byggförordningen). Således måste de bärande 
konstruktionerna dimensioneras så att de uppnår kraven i 8 kap 4§ PBL samt i 
3 kap 8§ PBF. I följande del återges de viktgaste delarna ur PBL, PBF och BBR 
som gäller vid branddimensionering. Nedanstående är citerat ur PBL och PBF. 
 

Byggnadsverks tekniska egenskaper (PBL 8 kap. 4§) 
4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 
1. bärförmåga, stadga och beständighet, 
2. säkerhet i händelse av brand, 
Egenskapskrav avseende bärförmåga, stadga och beständighet (PBF 3 kap. 8§) 
7 § För att uppfylla det krav på bärförmåga, stadga och beständighet som anges i 8 kap. 
4 § första stycket 1 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara 
projekterat och utfört på ett sådant sätt att den påverkan som byggnadsverket sannolikt 
utsätts för när det byggs eller används inte leder till: 
1. att byggnadsverket helt eller delvis rasar, 
2. oacceptabla större deformationer, 
3. skada på andra delar av byggnadsverket, dess installationer eller fasta utrustning till 
följd av större deformationer i den bärande konstruktionen, eller 
4. skada som inte står i proportion till den händelse som orsakat skadan. 
 
För att klara kraven på stadga och bärförmåga finns sedan 2011 europeiska 
konstruktionsstandarder eller eurokoder. Dessa standarder ges i Sverige ut av 
SIS (Swedish Standard Institute) och det finns totalt 9 stycken som var och en 
behandlar dimensionering av olika konstruktioner. Eurokoderna är 
gemensamma för hela Europa men varje land kan göra val för att anpassa 
standarderna efter lagarna i det egna landet. Nationella val återfinns i EKS 
(europeiska konstruktionsstandarder). 
 

2.3 Brandtekniska klasser 
I BBR (Boverkets byggregler) kapitel 5 finns föreskrifter och allmänna råd till 
lagkraven. Där beskrivs hur byggnader ska delas in i klasser utifrån 
skyddsbehovet. Dessa klasser används sedan för att bestämma kraven på de 
bärande konstruktionsdelarna. I detta avsnitt behandlas de olika klasserna och 
kriterierna för dess indelning. 
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2.3.1 Verksamhetsklasser 
Verksamhetsklasser är en klassning för utrymmen i en byggnad som utgår från 
verksamhet och vilka som vistas i utrymmet. Den främsta avgörande faktorn 
för denna klassning är möjligheten till att utrymma för personerna i lokalen. 
Verksamhetsklasserna är graderade från 1-6 och finns sammanställda i tabell 
2.3. 
 
Tabell 2.3. Verksamhetsklasser med indelningskriterier och exempel på lokaler (Bengtsson m.fl. 2012) 

Verksamhets
klass 

Personerna har 
kännedom om 
byggnaden och 
dess utrymnings-
möjligheter. 

Personerna kan 
till största del 
utrymma på 
egen hand. 

Personerna kan 
förväntas vara 
vakna. 

Exempel på 
verksamhet 

Vk 1 Ja Ja Ja Industri, kontor 

Vk 2A Nej Ja Ja Lokaler < 150 

personer 

Vk 2B Nej Ja Ja Samlingslokaler 

>150 personer 

Vk 2C Nej Ja Ja Samlingslokaler 

> 150 personer 

samt 

alkoholservering 

Vk 3 Ja Ja Nej Bostad,familje-

daghem 

Vk 4 Nej Ja Nej Hotell, 

korttidsboende 

Vk 5A - Nej Nej Förskolor 

Vk 5B - Nej Nej Boende för 

personer med 

vårdbehov 

Vk 5C - Nej Nej Sjukhus 

Vk 5D - Nej Nej Fängelser 

VK 6 - - - Lokaler med 

förhöjd risk för 

brand t.ex. 

pappers- och 

textilindustri 

 

2.3.2 Byggnadsklasser 
Utifrån verksamhetsklass och konsekvenserna av att byggnaden rasar delas 
byggnader in i byggnadsklasser (BFS 2011:26).  Byggnadsklassen är en 
avgörande del för brandsäkerhetsklassningen och sålunda avgörande för 
dimensionerings-kraven på bärverksdelar. För byggnadsklasser och indelning 
se tabell 2.4 och figur 2.3 
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Tabell 2.4. Byggnadsklasser med indelning utifrån BBR (BFS 2011:6)  

Byggnadsklass Antal våningar Verksamhetsklass 

BR0 >16 5C, 5D,  

2B för över 1000 personer som ej ligger i bottenvåning 

2C för över 600 personer i bottenvåning  

2C för över 300 om ej på bottenvåning 

BR1 3-16 4, 5A-C, 2B och 2C på andra våningen 

BR2 2 2B och 2C i bottenvåning 

BR3 1  

 

 

Figur 2.3. Exempel på indelning av byggnadsklasser (Skogsindustrierna, 2003) 

 

2.3.3 Brandsäkerhetsklasser 
I Sverige har brandsäkerhetsklasser införts som nationella val, vilket innebär 
att det endast gäller i Sverige och kan skilja sig från andra länder i Europa 
(Thor, 2012). Dessa klasser baseras på byggnadsklassen och risken för 
personskador om en byggnadsdel rasar enligt tabell 2.5. 
Brandsäkerhetsklasserna avgör de brandtekniska kraven på bärverksdelar, se 
tabell 2.6 för exempel på brandteknisk klass för olika bärverksdelar i en Br1 
byggnad. 

 
Tabell 2.5. Brandsäkerhetsklasser för olika byggnadsdelar. (BFS 2015:6 EKS 10) 

Brandsäkerhet
sklass 

Risk för personskada vid kollaps av 
byggnadsdelen 

1 Ringa 

2 Liten 

3 Måttlig 

4 Stor 

5 Mycket stor 
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Tabell 2.6. Krav på bärförmåga vid olika brandsäkerhetsklasser i en Br1 byggnad, BFS 2013:10 EKS9 och Thor (2012) 

Brandsäker-
hetsklass 

Brandteknisk klass vid 
brandbelastning f (MJ/m2) 

Exempel på byggnadsdel i Br1 
byggnad 

 
 

f ≤ 800 
[MJ/m2] 

f ≤ 1600 
[MJ/m2] 

f > 1600 
[MJ/m2] 

 

1 0 0 0 Icke bärande innerväggar 

2 R15 R15 R15  

3 R30 R30 R30 Trappor som utgör 

utrymningsvägar 

4 R60 R120 R180 Bjälklag i byggnader med upp till 8 

våningar 

5 R90 R180 R240 Samtliga bärverk i byggnader med 

fler än 8 våningar. 

 

 

2.3.4 Brandmotstånd 
En byggnadsdels brandmotstånd baseras på olika funktioner och anges med 
bokstäverna R, E, I samt en siffra. R står för bärförmåga och innebär, att en 
byggnadsdel ska klara av att bära en bestämd last under en viss tid. E är 
integritet som är en separerande byggnadsdels förmåga att hindra lågor och 
brandgaser från att ta sig från den brandexponerade sidan till den andra. I står 
för isolering och är förmågan till att hindra värmen från att bli för hög på den 
oexponerade sidan av en byggnadsdel. Siffran efter bokstaven betecknar antalet 
minuter som brand-motståndet ska fungera efter ett standardiserat 
brandförlopp. För enbart bärande konstruktioner förekommer enbart R men för 
t.ex. en vägg kan flera bokstäver förekomma t.ex. REI 60. De ovan nämnda 
betäckningarna är de vanligaste men det finns även andra som t.ex. W 
(strålning), M (mekaniskt motstånd), C (självstängning av dörrar), S (röktäthet) 
och K (tändskyddande beklädnad) (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). 
 
 

2.3.5 Brandceller  
En brandcell är en begränsad del av en byggnad vars funktion är att hindra 

brand från att sprida sig till andra delar av byggnaden. Brandcellen ska 

omslutas av väggar och bjälklag med tillräckligt brandmotstånd för att hindra 

att personer utanför brandcellen skadas (BFS 2011:26). En brandcell får 

innehålla max två våningar, gäller dock inte för trapphus, garage, bostäder och 

schakter som utgör enskilda brandceller se figur 2.4 (Mundt-Petersen, 2015).  

Om en brandcell innehåller mer än 2 våningar måste den vara brandskyddad 

med sprinklers. I bostäder som brinner är kravet på att branden skall inte 

sprida sig i minst 60 min (Sequro AB, 2013). För att branden inte ska sprida sig 

till andra brandceller via vinden är det bra att även vinden delas in i olika 

brandceller se figur 2.5. 
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Figur 2.4. Exempel på brandcellsindelning i bostadshus (Briab AB, 2016). 

 

Figur 2.5. Exempel på brandcellsindelning på vind (Skogsindustrierna, 2003) 

 

2.3.6 Standardbrandkurvan 
Tiderna för brandmotstånden ovan är kopplade till en standardbrandkurva 

enligt figur 2.6. Denna kurva visar förhållandet mellan gastemperaturen Tg °C 

och tiden i minuter enligt ekvation 1. Bärande och avskiljande konstruktioner 
beräknas och testas mot standardbrandkurvan för att säkerställa att tiden för 
brandmotstånd uppfylls. Standardbrandkurvan används för klassificering i 
hela Europa (Stålbyggnadsinstitutet, 2002). 
 
 𝑇𝑔 = 345 ∗ log(8𝑡 + 1) + 𝑇0  [°C]   (2.1) 

där  
 𝑇𝑔     är gastemperaturen vid tiden t [°C ] 

 𝑇0     är gastemperaturen vid t = 0 (normalt 20 °C) [°C ] 
 𝑡       är tiden efter upphettnings start [min]         
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Figur 2.6. Standardbrandkurvan ISO 834. Temperaturen på y-axeln är gastemperatur (Stålbyggnadsinstitutet, 2012)     

 

2.4 Allmän dimensionering mot brand 
I BBR finns två sätt att branddimensionera: förenklad och analytisk brand-
dimensionering. Förenklad branddimensionering innebär att byggherren 
uppnår de föreskrifter som finns genom att följa de allmänna råden i BBR 
avsnitt 5.2–5.7. Denna metod får dock inte användas om sprinklers används för 
att uppnå kraven i fler än två fall, eller i fler än ett fall där sprinklers är ett krav.  
   Analytisk branddimensionering gäller när byggherren klarar minst ett av 
kraven på annat sätt än med förenklad branddimensionering. Byggnadens 
brandskydd ska verifieras genom kvalitativ bedömning, scenarioanalys och 
kvantitativ riskanalys (BFS:2011:26).  
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 TRÄ I BÄRANDE DELAR 3
Trä har historiskt sett varit ett väldigt omtyckt byggnadsmaterial p.g.a. dess 
tillgänglighet, och goda egenskaper. Användningen av trä har ökat under de 
senaste åren på grund av dess relativt låga miljöpåverkan (Östman, 2012). 
Mellan 1874 och 1994 var det förbjudet att bygga flerbostadshus högre än två 
våningar med trästomme. När förbudet upphävdes blev det tillåtet att bygga 
högre än två våningar med trä förutsatt att vissa funktionskrav uppfylls 
(Sveriges träbyggnadskansli, 2017). Dessa funktionskrav innebär att byggnads-
delar ska uppfylla vissa funktioner, t.ex. bärförmåga under en bestämd tid vid 
brand. Dessa funktionskrav står beskrivna i kapitel 2. Detta kapitel kommer 
behandla vad som händer med trä vid en brand samt hur man kan 
dimensionera och skydda träprodukter för att de ska uppnå funktionskraven. 
 

3.1 Träets beståndsdelar 
Trä består av Cellulosa (40-50%), hemicellulosa(20-30%), lignin(15-35%) med 
extraktivämnen som olja, harts, kåda, salter och vatten(2-10%). Cellulosa är en 
polysackarid som består av långa och raka kedjor av glukosmolekyler. Den 
utgör huvuddelen i växternas cellväggar. Hemicellulosa är grupper av 
kolhydrater som är korta och grenade kedjor (Mundt-Petersen, 2015). 
    

3.2 Vad händer vid brand 
Trä är ett brännbart material och används ofta som bränsle för t.ex. 
uppvärmning. Samtidigt hävdar Birgit Östman att trä är ett brandsäkert 
byggnadsmaterial (Brandprojektering av byggproduktioner, 2016). När 
materialet används som bränsle är det mycket torrt och finfördelat, vilket gör 
att det brinner väldigt bra. Vid byggnationer med trä används mycket grövre 
dimensioner, vilket gör att träet blir mer svårantändligt och brinner 
långsammare.  
   Tiden för antändning beror främst på yttemperaturen, vilken kan vara mycket 
svår att bestämma. Därför används den infallande värmestrålningen för att 
avgöra antändningstiden. Den lägsta värmestrålning som krävs för att träet ska 
antändas är ca 12 kW/m2 som motsvarar en yttemperatur på ungefär 300-400°C 
se figur 3.1. När yttemperaturen blir så hög som 500-600°C kan materialet 
självantända, dvs. antändas utan låga (Skogsindustrierna Brandegenskaper, 
2016). 
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Figur 3.1. Samband infallande värmestrålning och antändningstid (Skogsindustrierna, 2016) 

Beroende på temperaturen påverkas träet olika. Vid låga temperaturer (under 
200°C) bryts materialet huvudsakligen ner till obrännbara gaser i en process 
som sker mycket långsamt. När temperaturen ökar till 280-500°C börjar 
materialet avge allt fler brännbara gaser som brinner utanför träet. I detta 
stadium bildas kol som ett yttre skikt. När värmen ökar ytterligare (över 500°C) 
startar en förbränning av kolet som sker i samma hastighet som det bildas. 
Kolskiktets tjocklek ökar alltså inte efter detta stadium. 
   Brandpåverkat trä kan delas upp i tre skikt se figur 3.2: kolskikt, pyrolyszon 
och normalt trä. Det yttersta skiktet, kolskiktet, byggs upp med en hastighet av 
0,6-1 mm/min under fullt utvecklad brand. Kolskiktet har mycket dålig 
hållfasthet. Däremot är dess isolerande egenskaper goda vilket gör att det 
skyddar träet längre in (Östman, 2012). Innanför kolskiktet är temperaturen 
hög och syretillförseln låg vilket gör att pyrolys sker. Detta skikt heter 
pyrolyszon och har reducerad hållfasthet. Pyrolyszonen är endast någon 
millimeter tjockt i början av en brand men kan bli så tjockt som 35-40 mm efter 
övertändning har skett. Bakom pyrolyszonen är temperaturen inte tillräckligt 
hög för att påverka träet i någon större utsträckning och det är därför näst intill 
opåverkat. På grund av detta kan trä behålla sin bärförmåga under en viss tid.  
   Det finns två typer av förkolning, endimensionell och tvådimensionell 
(Östman, 2010). Endimensionell förkolning är den fysikaliska effekt som 
uppstår för särskilda träslag, densitet eller hållfasthetsklass. Tvådimensionell 
förkolning är de effekter som uppstår pga. dimensionerna på ett tvärsnitt.  
Förkolning sker med samma hastighet oavsett riktning på eld och utsatt yta. 
Trä som påverkas av brand uppifrån kommer förkolna lika fort som trä som 
utsätts för brand underifrån. 
   Vid endimensionell förkolning kan förkolningsdjupet beräknas genom att 
multiplicera förkolningshastigheten med tiden för branden. Förkolnings-
hastigheten är olika för olika träslag men är vanligen 0,65mm/min för 
europeiska träslag. Denna förkolningshastighet gäller för träpaneler med en 
densitet på 450 kg/m3 och en tjocklek på 20mm.  
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   Tvådimensionell förkolning gäller för t.ex. rektangulära tvärsnitt där 
värmeflödet kommer från två håll (långsidan och kortsidan). Detta gör att 
hörnen på insidan av kolskiktet rundas av och tvärsnittet blir mindre. Vid 
dimensionering måste detta beaktas vilket görs genom att använda ett 
ekvivalent resttvärsnitt och ett ekvivalent förkolningsdjup enligt figur 3.3. 
 

 

Figur 3.2. Skikt i brandpåverkat trä (Skogsindustrierna, 2014) 

 

Figur 3.3. Endimensionell (vänster) och tvådimensionell (höger) förkolning av trä (Skogsindustrierna, 2003) 

 

3.3 Skyddsmetoder 
Som tidigare nämnts ska byggnaden utformas så att den ska kunna stå emot 
fullt utvecklad brand och att den uppfyller kraven på bärförmåga, integritet och 
isolering under en angiven tid. Möjligheterna till att uppnå dessa krav kan 
underlättas genom att konstruktioner i trä skyddas mot brand. Detta kan göras 
på flera olika sätt, men det finns i stort sätt två olika principer av brandskydd. 
Det ena principen bygger på att antändningen försvåras och därmed fördröjs 
branden. Den andra principen skyddar träet mot värme och fördröjer på så sätt 
förkolningen. 
   För att veta hur beklädnadsmaterial påverkar den bakomvarande 
temperaturen har ett nytt europeiskt system införts. Klassificeringen sker enligt 
En 13501-2, med K-klasser där temperaturen bakom beklädnaden efter olika 
tidsintervall (10, 30 och 60 min) är en viktig parameter. Det finns två olika typer 
av K-klasser. Klass K210 uppnås för träbaserade skivor (plywood, 
massivträskivor, spånskivor). Klass K110 gäller för material med densitet ≤ 300 
kg/m3 och den används bara i Danmark (Östman m.fl. 2012). 
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   Figur 3.4 visar hur förkolningsdjup växer med tiden för skyddat och oskyddat 
trä. Där tch betecknar förkolningsstart och tf betecknar nedfallstiden. För en 
oskyddad konstruktion ökar förkolningen konstant tills hela konstruktionen är 
borta. När konstruktionen är skyddad fördröjs tiden till förkolningen börjar. 
Efter att förkolningen börjat, sker den med en hastighet som är mindre än 
förkolningshastigheten för konstruktioner utan skydd. När beklädnaden faller 
av, kommer förkolningshastighet vara högre än om konstruktionen har varit 
oskyddad. När kolskiktet når en tjocklek av 25 mm kommer 
förkolningshastigheten minska till den hastighet som är lika stor som för en 
oskyddad konstruktion. 
 

 

Figur 3.4. Förkolningshastighet vid oskyddat (vänster) och skyddat (höger) trä (Skogsindustrierna, 2017). 

 

3.3.1 Gips 
Gips fungerar som brandskyddande material. Det består av kalciumsulfat med 
kemiska formeln CaSO42H2O och innehåller kemiskt bundet vatten. Vid en 
brand går mycket energi åt till att frigöra detta vatten i en process som kallas 
för kalcinering (Burström, 2007).  
   Gipsen delas in i olika typer, typ A, D, E, F, H, R och I (Östman m.fl. 2012). 
Där gipsskivor av typ D, E, F, R och I har bättre termiska och mekaniska 
egenskaper än gipsskivor av typ A och H. 
När gips används som brandskyddsmaterial kan det installeras i två lager för 
att uppnå ett bättre skydd än om endast ett lager använts. Om gipsskivorna är 
av olika typer t.ex. typ A och typ F ska den skiva med högst klassning, i det här 
fallet F, installeras i det yttre skiktet och den sämre gipsskivan A ska installeras 
i det inre skiktet. Temperaturen bakom den exponerade gipsskivan kommer 
vara upp emot 100C°. Eftersom kalcinering av gips startar redan vid ca 50°C 
kommer den inre skiva få sämre brandmotstånd även fast den yttre skivan inte 
fallit bort (Burström, 2007). Detta gör att bidraget från det inre skiktet minskas 
till 80 % av tjockleken. Om båda gipsskivorna är av den sämre typen t.ex. typ A 
reduceras bidraget från den inre skivan till hälften av tjockleken.  
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3.3.2 Isolering 
Ett annat alternativ för brandskydd är att isolera, vilket vanligtvis görs med 
mineralull. Denna metod fördröjer förkolningen av träet genom att minska 
temperaturökningen i materialet. Vid direkt exponering mot brand är stenull 
bättre än glasull men om isoleringen skyddas mot direkta lågor är de båda 
materialen snarlika. Det har dock inte gått att säkerställa storleken på 
skillnaderna eftersom det inte finns några bra testmetoder (Östman, 2012). 
   Det finns ingen klassificering för brandmotstånd hos isolering, som det finns 
för gips, som krävs för brandteknisk dimensionering. För både sten- och glasull 
finns en svag relation mellan brandpåverkan och densitet. Mellan 15 och 50 
kg/m3 påverkar densiteten brandegenskaperna väldigt lite. Därför är densitet 
inte tillräcklig för att beteckna brandpåverkan för isoleringen utan en ny typ av 
klassificering behövs för att lättare veta de brandtekniska egenskaperna för 
isolering.  
   Utöver mineralull börjar det nu komma andra alternativa isoleringsmaterial 
som skulle kunna fungera som brandskydd. Enligt Östman kan följande 
material vara intressanta som isolering mot brand. 

 Glasull med hög värmebeständighet  

 Lättviktsskum från naturfiber 

 Nybyggnation med halmbal 

 Återvunnen EPS 

 Isolering av återvunna däck 

 Fårull                                                 
 

3.3.3  Ytbehandling av trä 

Genom att ytbehandla trä kan ett bättre skydd mot brand uppnås. 
Ytbehandling kan göras på två huvudsakliga sätt: med impregnering och med 
brandskyddsmålning. Impregnering förlänger tiden tills träet antänds men har 
ingen inverkan vid en fullt utvecklad brand. Målning med brandskyddsfärg 
leder till en försenad förkolningsstart eftersom färgen sväller och bildar ett 
isolerande skikt när den utsätts för brand.  
   Träets brandskyddsegenskaper kommer förbättras mycket vid impregnering 
och brandskyddsmålning. Dock finns det vissa negativa effekter med 
ytbehandlingen. T.ex. kan fuktkvoten i träet bli högre och salt kan fällas ut på 
ytan av träet.  Brandskyddsfärger har även en tendens att lösa sig i fuktigt miljö 
och således minskar effekten av färgen vid en brand. Därför är ytbehandling av 
träprodukter inte lämplig för utomhusbruk (Skogsindustrierna, 2003).  
   Ytbehandlingens brandskyddande egenskaper över lång tid är mycket viktiga 
att veta om. För att underlätta valet av rätt produkt infördes det år 2006 nya 
bruksklasser se tabell 3.1. Dessa bruksklasser baseras på i vilken miljö de 
brandskyddade produkterna kommer användas. Bruksklass INT är för 
användning av träprodukter inomhus och bruksklass EXT för användning av 
träprodukter utomhus (Nordiskt brandskyddat trä, 2017). INT är uppdelad i 
två klasser, INT 1 för inomhusanvändning i torr luft och INT 2 för användning i 
fuktig luft. Varje klass måste uppfylla vissa funktionskrav som framgår av 
tabell 3.1. 
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Tabell 3.1. Bruksklasser för brandskyddade träprodukter (Nordiskt brandskyddat trä, 2017) 

Bruksklasser Brandkrav Funktionskrav för olika slutanvändning 

 
 

Användning Brandklass, 
initialt 

Fuktegenskaper Brandklass efter 
väderexponering 

ST Kort tid Relevant 
brandklass 

- 
 

Ej exponerad 
 

INT1 Inomhus, 
torrt 

Relevant 
brandklass 
 

– Fuktkvot < 20 % 
– Minimalt synligt salt på 
ytan 
– Ingen vätskebildning 

Ej exponerad 

INT2 Inomhus, 
fuktigt 

Relevant 
brandklass 
 

– Fuktkvot < 28 % 
– Minimalt synligt salt på 
ytan  
– Ingen vätskebildning 

Ej exponerad 
 

EXT Utomhus Relevant 
brandklass 
 

– Fuktkvot < 28 % 
– Minimalt synligt salt på 
ytan  
– Ingen vätskebildning 

Bibehållen efter: 
– Avancerad åldring 
– Naturlig åldring 
– Annan 
dokumenterad 
åldringsmetod 
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3.4 Dimensionering enligt Eurokod 5 
I Eurokod 5 behandlas dimensionering av träkonstruktioner med hänsyn till 
brand. Endast kompletteringar och avvikelser mot vad som gäller vid 
dimensionering för normal temperatur behandlas i denna standard. Kontroll av 
bärverksdelar går till enligt flödesschemat i figur 3.5. Följande avsnitt beskriver 
hur dimensionering går till enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995-1-2).  
 

  

Figur 3.5. Tillvägagångssätt för kontroll av bärverksdel enligt Eurokod 5. (SS-EN 1995-1-2 2017) 

 



BRANDPÅVERKAN OCH DIMENSIONERING AV BÄRANDE DELAR 

22 
 

 

Steg 1. Skyddad eller oskyddad konstruktion. 

Första steget är att bestämma om konstruktionen är skyddad eller oskyddad. 
Förkolningen kommer ske på olika sätt i de olika fallen se figur 3.6. För 
skyddade konstruktioner beräkna tiden tch till förkolningen startar enligt steg 
två. Om konstruktionen är oskyddad beräknas förkolningsdjupet enligt steg 7. 
 

 

Figur 3.6. Förkolningsförlopp för oskyddad konstruktion (kurva 1) och skyddad konstruktion (kurva 2). (SS-EN 1995-
1-2 2004) 

 

Steg 2. Tiden tch till förkolningens start 

Tiden tills förkolningen startar vid skyddade konstruktioner beror på vad för 
typ av brandskydd som används. För konstruktioner som är skyddade med ett 
eller flera lager träbaserade skivor eller träpanel gäller: 
 

𝑡𝑐ℎ =
ℎ𝑝

𝛽0
     

 (3.1) 
där 
hp  är beklädnadens tjocklek. 
β0 är förkolningshastighet för trä enligt tabell 3.3. 
 
För brandskyddande beklädnader bestående av gips med springor med högst 2 
mm bredd bör tiden tch till förkolningens start vara: 
 
𝑡𝑐ℎ = 2,8 ∗ ℎ𝑝 − 14     (3.2) 

där 
hp  är skivtjockleken i mm. Vid dubbla skikt med gips av typ A eller H är hp 
tjockleken hos det yttre skiktet samt hälften av det inre skiktet. Vid dubbla 
skikt med gips av typ F är hp tjockleken hos det yttre skiktet samt 80 % av det 
inre skiktet. 
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Vid gips med springor större än 2 mm bör tch vara: 
 
𝑡𝑐ℎ = 2,8 ∗ ℎ𝑝 − 23     (3.3) 

där  
hp  är skivtjockleken, i mm. 
 
För brandskydd bestående av stenullsskivor är tiden tch till förkolningens start 
enligt: 
 

𝑡𝑐ℎ = 0,07(ℎ𝑖𝑛𝑠 − 20)√𝜌𝑖𝑛𝑠    (3.4) 

där  
tch  är starttidpunkten för förkolningen i minuter. 
hins  är isoleringsmaterialets tjocklek i millimeter. 
ρins  är isoleringsmaterialets densitet i kg/m3. 
 
Steg 3. Kontrollera om tiden till förkolningens start är tillräcklig. 

 
𝑡𝑟𝑒𝑞 ≤ 𝑡𝑐ℎ                          (3.5) 

där 

treq  är erforderlig brandmotståndstid. 

 
Om tiden till förkolningens start är större än den erforderliga brandmotståndstiden sker 

ingen förkolning och brandkravet är uppfyllt. Är tiden till förkolningens start inte 

tillräcklig beräknas tiden till skyddet upphör att verka enligt steg 4. 

 
Steg 4. Tiden tf tills skyddet upphör. 
För både träbaserade beklädnader och för gipsskivor Typ A och H gäller att tiden tf tills 

skyddet upphör att verka är: 

 
𝑡𝑓 = 𝑡𝑐ℎ      (3.6) 

 
För gipsskivpor av högre kvalité och andra typer av brandskydd bör tiden tills skyddet 

upphör att verka baseras på provningsresultat.  

 
Steg 5. Förkolningshastighet innan skyddet upphör. 
För brandskydd där tf > tch sker förkolningen med minskad hastighet tills dess att 

skyddet upphör att verka. Denna hastighet beräknas genom att multiplicera en faktor k2 

med förkolningshatstigheten. 

 
För gipsskivor typ F bör k2 vara: 

 
𝑘2 = 1 − 0,018ℎ𝑝     (3.7) 

där 

hp  är det innersta lagrets tjocklek i mm. 

 
Består skyddet av stenullsskivor med minsta tjocklek 20 mm och minsta densitet 26 

kg/m
3
 med bestående egenskaper upp till 1000°C är k2 enligt tabell 3.2. 
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Tabell 3.2. Faktor k2 för brandskydd av stenull.(SS-EN 1995-1-2. 2017) 

Tjocklek [mm] k2 

20 1,0 

≥ 45 0,6 

 

Steg 6. Förkolningshastighet från tiden tf då skyddet upphör fram tills 
tiden ta när förkolningen antar normal hastighet. 
Tiden tills förkolningen antar normal hastighet då tch = tf är: 
 

𝑡𝑎 = 𝑚𝑖𝑛 {
2𝑡𝑓

25

𝑘3𝛽𝑛
+ 𝑡𝑓

     (3.8) 

 

Tiden tills förkolningen antar normal hastighet då tch < tf är: 
 

𝑡𝑎 =
25−(𝑡𝑓−𝑡𝑐ℎ)𝑘2𝛽2

𝑘3𝛽𝑛
+ 𝑡𝑓    (3.9) 

 
Mellan tidpunken tf och tidpunkten ta sker förkolningen med en ökad hastighet och en 

faktor k3=2 måste multipliceras med förkolningshastigheten β0 eller βn i tabell 3.3.  

 
Steg 7. Förkolningshastighet för oskyddade konstruktioner. 
För oskyddade konstruktioner och för skyddade konstruktioner efter tiden ta sker 

förkolningen med en hastighet enligt tabell 3.3. Endimensionell förkolning med 
förkolningshastighet β0 gäller för skivor med begränsad tjocklek och för väldigt 
breda tvärsnitt med långt mellan hörnen. Tvådimensionell förkolning med 
hastigheten βn gäller för tvärsnitt där förkolningen innebär en viss avrundning 
av hörnen. I beräkningsgången används βn där hänsyn tas till hörnen. 
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Tabell 3.3. Förkolningshastigheter för olika träslag. (SS-EN 1995-1-2. 2017) 

 Förkolningshastighet 
vid endimensionell 
förkolning 
β0 [mm/min] 

Förkolningshastighet 
vid tvådimensionell 
förkolning 
βn [mm/min] 

Barrträ och bok  

Limträ med karaktäristisk densitet 

 ≥ 𝟐𝟗𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟑 

Massivträ med karaktäristisk densitet 

 ≥ 𝟐𝟗𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟑 

 

0,65 

0,65 

 

0,7 

0,8 

Lövträ 

Limträ med karaktäristisk densitet 

 ≥ 𝟐𝟗𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟑 

Massivträ med karaktäristisk densitet 

≥ 𝟐𝟗𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟑 

 

0,65 

0,50 

 

0,7 

0,55 

Fanerträ 

med karaktäristisk densitet ≥ 𝟐𝟗𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟑 

 

0,65 

 

0,7 

Paneler och skivor 

Träpanel  

Plywood 

Träbaserade skivor utom plywood 

 

0,9𝑎 

1,0𝑎 

0,9𝑎  

 

- 

- 

- 

a Värdena gäller karakteristisk densitet 450 kg/m3 och skivtjocklek 20 mm. För andra 

densiteter och tjocklekar se 3.4.2(9) SS-EN 1995-1-2 

 

Steg 8. Val av metod för reduktion av de mekaniska egenskaperna. 
I Eurokod 5 finns två metoder för att reducera de mekaniska egenskaperna 

resttvärsnittsmetoden och metoden med reducerade egenskaper. Eftersom 

resttvärsnittsmetoden är den rekommenderade kommer den tas upp i detalj här medan 

metoden med reducerade egenskaper endast beskrivs översiktligt. 
 

Steg 9. Resttvärsnittsmetoden. 
Med denna metod antas tvärsnittet ha ett skikt utan bärförmåga bakom kolskiktet. 

Därför beräknas ett effektivt tvärsnitt genom att det ursprungliga tvärsnittet reduceras 

med ett effektivt förkolningsdjup def enligt: 

 
𝑑𝑒𝑓 = 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 + 𝑘0 ∗ 𝑑0           (3.10) 

där 

𝑘0 ∗ 𝑑0 är tjockleken på skiktet utan bärförmåga 

d0  är 7mm 

dchar,n  är enligt ekv.12 

k0  är enligt tabell 3.4 

 

𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 = 𝛽𝑛 ∗ 𝑡     (3.11) 

Anm. 1. Vid endimensionell förkolning används 𝛽0 istället för 𝛽𝑛. 

Anm. 2. Mellan tidpunkt tch och tf multipliceras en faktor k2 enligt steg 5 till 

förkolningshastigheten. Mellan tidpunkt tf och ta multipliceras en faktor k3 enligt steg 6 

till förkolningshastigheten. 
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Tabell 3.4. k0 för oskyddad respektive skyddat virke. 

 k0 

oskyddat skyddat 

𝑡 < 20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 t/20 t/tch 

𝑡 ≥ 20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟  1,0 1,0 

 

Vid metoden med reducerade egenskaper räknar man inte med ett skikt utan 
bärförmåga. Här reduceras tvärsnittet endast med förkolningsdjupet dchar.n och 
istället reduceras kmod enligt 4.2–4.4. i SS-EN 1995-1-2. 
 

Steg 10. Bestämning av dimensionerande hållfasthet. 

Vid dimensionering för brand används en dimensionerande hållfasthet enligt: 
 

𝑓𝑑,𝑓𝑖 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖
𝑓20

𝛾𝑀,𝑓𝑖
     (3.12) 

där  
𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖  är 1,0 enligt SS-EN 1995-1-2 avsnitt 4.2.2 (5) 

𝑓20 är enligt (3.13) 
𝛾𝑀,𝑓𝑖 är 1,0 enligt SS-EN 1995-1-2 avsnitt 2.3 (1) ANM. 2. 

 
 
𝑓20 = 𝑘𝑓𝑖 ∗ 𝑓𝑘     (3.13) 

där 
𝑘𝑓𝑖 är enligt tabell 3.5 

𝑓𝑘 är karaktäristisk hållfasthet 
 

Tabell 3.5. Värden på 𝒌𝒇𝒊 (SS-EN 1995-1-2) 

 𝒌𝒇𝒊 

Massivt trä 1,25 

Limträ 1,15 

Träbaserade skivor 1,15 

Fanerträ (LVL) 1,1 

Skjuvade förband med sidostycken i trä 

eller träbaserad skiva 

1,15 

Skjuvade förband med sidostycken i stål 1,05 

Förband med axiellt belastade förbindare 1,05 

 
 

Steg 11. Beräkning av A, I och W för det effektiva tvärsnittet.   

Arean, tröghetsmomentet och böjningsmotståndet för det effektiva tvärsnittet 
beräknas.  

 
 
 
 
 
Steg 12. Beräkning av bärförmåga för det effektiva tvärsnittet. 
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Dimensionerande momentbärförmåga vid brand MRd, fi beräknas enligt: 
 
𝑀𝑅𝑑,𝑓𝑖 = 𝑓𝑚𝑑,𝑓𝑖 ∗ 𝑤𝑥     (3.14) 

  
Dimensionerande tvärkraftsbärförmåga vid brand VRd, fi beräknas enligt: 
 

𝑉𝑅𝑑,𝑓𝑖 =
2

3
𝑓𝑣𝑑,𝑓𝑖 ∗ 𝐴     (3.15) 

 
 
Steg 13. Kontroll om bärförmågan är tillräcklig. 

I det sista steget kontrolleras om bärförmågan är tillräcklig för att klara 
dimensionerande lasteffekten i brandlastfallet Ed, fi. Bärförmågan är tillräcklig 
om villkoret nedan är uppfyllt. 
 
𝐸𝑑,𝑓𝑖 ≤ 𝑅𝑑,𝑓𝑖       (3.16) 
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 STÅL I BÄRANDE DELAR 4
Stål är en legering av järn och kol men även små mängder andra grundämnen 
kan förekomma. Kolhalten får maximalt vara 2 %, blir den högre (2-4%) kallas 
materialet för gjutjärn. Järnbaserade byggnadsmaterial är relativt nytt och den 
första större konstruktionen är ”The Iron Bridge” som färdigställdes 1779 och är 
byggd med gjutjärn. Stålet som används för byggande idag kallas för 
konstruktionsstål och det innehåller endast ca 0,18 % kol. Konstruktionsstål 
innehåller även små mängder mangan och kisel för att uppnå en högre 
hållfasthet. De främsta egenskaperna hos konstruktionsstål är dess seghet och 
svetsbarhet (Stålbyggnadsinstitutet, 2008). 
   Att använda stål till bärande konstruktionsdelar innebär många fördelar.  En 
stomme av stål har små dimensioner och kan därför lätt byggas in i väggar och 
bjälklag vilket ger en vinst av yta. Stål fungerar också bra i kombination med 
andra material. Genom att kombinera stål och glas kan öppna konstruktioner 
med mycket ljusinsläpp uppnås. Eller genom att bygga in stålkomponenter i 
betong uppstår ett billigt brandskydd. Kraven på grundläggning blir ofta 
lindrigare eftersom en stålstomme har relativt låg tyngd. 
   De vanligaste stålprodukterna är valsade. De valsade produkterna finns som 
långa eller platta produkter. Platta produkter är t.ex. plåtar och långa produkter 
är stänger. Dessa kan vara rund- och platt-stång som brukar användas som 
dragstag. HEA-, HEB-, HEM-, IPE-, UNP-, UPE-balk som används till balkar 
och pelare hör också till långa produkter. Utöver valsning kan stålprofiler 
svetsas ihop vilket gör att nästan vilken profilform som helst kan göras. 
Svetsade produkter har dock ett högre pris än valsade. Den vanligaste typen av 
svetsade profiler är hattbalkar som används och gjuts in i bjälklag. 
   I detta kapitel kommer konstruktionsstålets egenskaper vid brandpåverkan 
och olika sätt att brandskydda stålet behandlas. I slutet av kapitlet beskrivs hur 
dimensionering av bärande stålkonstruktioner går till. 
 

4.1 Vad händer vid brand 
Stål har en stor värmeledningsförmåga vilket kan vara ett stort problem om 
värmen leds till andra rum som innehåller brännbara material som t.ex. trä. 
   Den goda värmeledningsförmågan gör också att stålet utvidgas mycket vid 
ökad temperatur. Vid uppvärmning från 0 till 500°C kommer en 10 meter lång 
stålbalk förlängas med 7 cm vilket kan leda till stora skador (Burström, 2007). 
Den stora längdutvidgningen kan vara både positiv och negativ. Exempel på 
positiva konsekvenser är att utvidgningen kan aktivera inspänningsmoment 
och negativa effekter kan vara att konstruktionen får vissa tilläggskrafter (Thor, 
2012) 
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4.1.1 Förhållande mellan temperatur och bärförmåga  
Precis som för trä reduceras bärförmågan hos stål när temperaturen ökar. Dock 
sker ingen förkolning som minskar tvärsnittet. För stål minskar de mekaniska 
egenskaperna avsevärt vid uppvärmning. Vid höga temperaturer försvinner 
det flytområde som finns för konstruktionsstål vid normala temperaturer. P.g.a. 
detta finns ingen tydlig sträckgräns utan en fiktiv sträckgräns baserad på 
maximal eller kvarstående töjning måste användas (Stålbyggnadsinstitutet, 
2008). För konstruktioner där instabilitet inte är avgörande för bärförmågan 
används en effektiv sträckgräns som motsvarar en kvarstående töjning på 2 %. 
Den effektiva sträckgränsen är oförändrad upp till 400°C se tabell 4.1 och figur 
4.1. För konstruktioner i tvärsnittsklass 4 används istället 
proportionalitetsgränsen och för pelare i tvärsnittsklass 1-3 används en 
kombination av den effektiva sträckgränsen och elasticitetsmodulen (Thor, 
2012). 

 
 

Tabell 4.1. Förhållande mellan hållfasthetsparametrar och temperatur 

Ståltemperatur 
θa 

Reduktionsfaktorer vid temperaturen θa relativt värdet på fy eller Ea vid 20°C 

 Reduktionsfaktor 
(relativt fy) för 
effektiv sträckgräns 
 
ky,θ= fy,θ / fy 

Reduktionsfaktor 
(relativt fy) för 
proportionalitetsgräns 
 
kp,θ= fp,θ / fy 

Reduktionsfaktor 
(relativt Ea) för 0 
lutningen inom det linjära 
elastiska området 
kE,θ= Ea,θ / Ea 

 20°C 1,000 1,000 1,000 

100°C 1,000 1,000 1,000 

200°C 1,000 0,807 0,900 

300°C 1,000 0,613 0,800 

400°C 1,000 0,420 0,700 

500°C 0,780 0,360 0,600 

600°C 0,470 0.180 0,310 

700°C 0,230 0,075 0,130 

800°C 0,110 0,050 0,090 

900°C 0,060 0,0375 0,0675 

1000°C 0,040 0,0250 0,0450 

1100°C 0,020 0,0125 0,0225 

1200°C 0,000 0,000 0,0000 

Anm. För värden mellan temperaturgränserna får linjär interpolering användas 
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Figur 4.1. Sambandet mellan reduktionsfaktor och temperatur för vissa hållfasthetsparametrar (Thor, 2012) 

 

Hur fort en stålprofil värms upp beror på sektionsfaktorn F/A som är 
förhållandet mellan den brandutsatta ytan F och arean för ett tvärsnitt A. Hög 
sektionsfaktor innebär att stålet värms snabbt medan en låg sektionsfaktor 
innebär att stålet värms långsammare se figur 4.2. Anledningen till detta är att 
det krävs mer värmeenergi för att värma en liten volym än vad som krävs för 
att värma en stor volym. Vid stor sektionsfaktor behövs det mer isolering för att 
fördröja uppvärmningen och på så sätt behålla bärförmågan i stålet. 
Sektionsfaktorn påverkas också av hur många sidor som påverkas av brand. En 
i-profil kan ha olika sektionsfaktor beroende på hur den används. En balk som 
bär upp ett bjälklag är endast utsatt för brand på tre sidor och har därför en 
lägre sektionsfaktor än en pelare av samma profil som är utsatt från fyra sidor.  
 

 

Figur 4.2. Temperaturökning m.h.t. tid vid hög respektive låg sektionsfaktor (Saint-Gobain ISOVER AB, 2015) 
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4.2 Skyddsmetoder 
Eftersom bärförmågan hos stål påverkas kraftigt vid höga temperaturer är det 
viktigt att vidta åtgärder för att förhindra detta. Vid 550°C har stålet tappat 40 
% av sin bärförmåga se figur 4.3. Detta kan ske på endast några minuter om 
stålet inte är skyddat mot brand. För att förhindra temperaturökningen i stålet 
finns flera olika skyddsmetoder.  I detta kapitel kommer de vanligaste 
brandskyddsmetoderna för stål behandlas.  

 

 

Figur 4.3. Förhållandet mellan stålets temperatur och hållfasthetsfaktorn (International Protective Coatings, 2013) 

 

4.2.1 Inbyggda konstruktioner 
Som nämnts tidigare kan stålpelare och balkar byggas in i väggar och bjälklag. 
Med inbyggda konstruktioner erhålls ett bra skydd mot brand och kostnaden 
för brandskydd minskas. I bjälklag används ofta HSQ-balkar tillsammans med 
betong se figur 4.4. Betongelementen vilar på balkens fläns och skyddar således 
balkens sidor och överkant. Den undre kanten kommer vara exponerad för 
brand och kan behöva kompletteras med extra brandskydd, vilket kan göras 
med isolering eller brandskyddsmålning. Hur mycket isolering som krävs 
beror på flera olika faktorer som t.ex. godstjocklek och kravet på bärförmåga 
(Stålbyggnadsinstitutet, 2008).  
   Stålpelare kan brandskyddas genom att byggas in i väggar som i figur 4.5. 
Pelaren kommer då att skyddas av både mineralull och eventuella skivor i 
väggen.  

 
 

 

Figur 4.4. Exempel på inbyggd HSQ-profil i betongplatta ( Paroc, 2017) 
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Figur 4.5. Exempel på inbyggd RHS-profil i regelvägg med mineralull och gipsskiva (Paroc AB, 2017) 

 

4.2.2 Gipsskivor  
På grund av gips fördelaktiga egenskaper vid brand används det som 
brandskydd för stålkonstruktioner. Gipset fungerar på samma sätt som vid 
användning på träprodukter (se avsnitt 3.3.1.). Vid applicering på 
stålkonstruktioner kläs profilen vanligen in i en låda av gips som i figur 4.6. 
Gipset fästs i klämmor som sitter fast i profilen.  
   Det finns ett antal olika gipsskivor som har olika bra brandskyddsegenskaper. 
Den sämsta typen är normalgipsskivor som är runt 13 mm tjocka och vanligen 
används som beklädnad till väggar och tak. Brandskyddsskivor är 
glasfiberarmerade och tål värme bättre än normalgipsskivor. Dessa gipsskivor 
är normalt 15mm tjocka.    Specialgipsskivor är specialanpassade för brand och 
är därför den typen med bäst brandmotstånd. Dessa skivor är 15-40 mm tjocka, 
är inklädda i glasfiberväv och har ett inre av specialgips vilket ger bättre 
hållbarhet vid brand (Thor, 2012).  
   Förutom att välja en bättre gipsskiva för att öka brandskyddet kan antalet 
lager gips påverka ståltemperaturen kraftigt. Enligt Gyproc AB test med sin 
gipsskiva skiljer sig temperaturen mycket med olika antal lager gips vid samma 
sektionsfaktor. Vid 60 minuters brandpåverkan och sektionsfaktor F/A = 222 m-

1 är ståltemperaturen 200°C för fallet med två lager gips och 550°C för fallet med 
ett lager gips se figur 4.7. 
 

 

Figur 4.6. Pelare inklädd med gips. (Norgips) 
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Figur 4.7. Temperatur i stålet vid olika sektionsfaktor med 1-3 lager gips. 30 minuter brandpåverkan höger och 60 
minuter brandpåverkan vänster (Gyproc AB, 2010) 

 
 

4.2.3 Brandskyddsmålning 
Denna metod innebär att stålkonstruktioner målas med en brandskyddsfärg 
som sväller när värmen ökar. Färgen appliceras i lager om normalt 0,5 - 1 mm 
och bildar ett ca 30 mm tjockt värmeisolerande skikt när den sväller 
(Stålbyggnadsinstitutet, 2008). 
    För att färgen ska fungera ordentligt måste den ha tillräckligt med plats för 
att svälla. Om färgen inte sväller ordentligt uppnås inte dess fulla 
isoleringsförmåga och brandskyddet blir sämre. Om brandskyddsfärger 
hindras från att svälla på en lokal plats kan temperaturen i stålet öka 
dramatiskt. Enligt (Thor, 2012) kan ståltemperaturen i en brandskyddad pelare 
efter 60 minuters brandpåverkan vara 450°C medan ståltemperaturen är 630°C 
efter 60 min i en likadan pelare där 5 % av ytan är oskyddad.  
    Brandskyddsmålning används främst inomhus men det finns även 
brandskyddsfärger för utomhusmiljö. Anledningen till att det inte används lika 
mycket utomhus är kraven på rostskydd vilket kan vara svårt att kombinera 
med brandskyddsmålning.  
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4.3 Dimensionering enligt Eurokod 3  
Detta kapitel behandlar hur dimensionering går till enligt Eurokod 3. Principen 
för dimensionering kommer beskrivas för både balkar och pelare. Avsnittet är 
hämtat från Eurokod 3 SS-EN 1993-1-2. Allmänt vid branddimensionering av 
stål gäller: 
 
𝐸𝑓𝑖,𝑑 ≤ 𝑅𝑓𝑖,𝑑      (4.1) 

där  
𝐸𝑓𝑖,𝑑 är dimensionerande lasteffekt i brandlastfallet enligt ekvation 4.2 

𝑅𝑓𝑖,𝑑 är dimensionerande bärförmåga i brandlastfallet 

 
𝐸𝑓𝑖,𝑑 = 𝜂𝑓𝑖 ∗ 𝐸𝑑     (4.2) 

där   
𝐸𝑑 är lasteffekten enligt dimensionering vid normal temperatur 
𝜂𝑓𝑖 är reduktionsfaktor för lastkombinationen i brandlastfallet enligt: 

 

𝜂𝑓𝑖 = 𝑚𝑖𝑛

{
 
 

 
 

𝐺𝑘+𝜓𝑓𝑖𝑄𝑘,1

𝛾𝐺𝐺𝑘+𝛾𝑄,1𝜓0,1𝑄𝑘,1

𝐺𝑘+𝜓𝑓𝑖𝑄𝑘,1

𝜉𝛾𝐺𝐺𝑘+𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1

    (4.3) 

där 
𝐺𝑘 är karakteristiskt värde för permanent last. 
𝜓𝑓𝑖 är faktor för det frekventa värdet på den variabla lasten enligt.  

𝑄𝑘,1 är karakteristiskt värde för variabel last. 
𝛾𝐺  är partialkoefficient för permanent last. 
𝛾𝑄,1 är partialkoefficient för variabel last. 

𝜓0,1 är faktor för kombinationsvärde för variabel last. 
𝜉 är reduktionsfaktor för ogynnsamma permanenta laster. 
 
 

4.3.1 Allmänt 
4.3.1.1 Sektionsfaktorn F/A 

Sektionsfaktorn är en viktig parameter vid branddimensionering av stål 
eftersom den är en avgörande del i hur snabbt stålet värms upp. 
Sektionsfaktorn är olika beroende på hur profilen ser ut, hur den är exponerad 
mot branden och hur den är skyddad se figur 4.8. Allmänt är F måttet på den 
exponerade ytan runt tvärsnittet och A är tvärsnittets area. För skyddade 
profiler är F ytan på insidan av skyddet.  
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Figur 4.8. Exempel på sektionsfaktor för oskyddad och skyddad i-profil brandexponerad på 3 respektive 4 sidor. 

4.3.1.2 Gastemperatur 

Gastemperaturen för standardbrandkurvan ges av: 
 
𝜃𝑔 = 20 + 345 𝑙𝑜𝑔10(8 𝑡 + 1)    (4.4) 

där  
t är tiden i minuter 
 

 
4.3.1.2 Ståltemperatur för oskyddade konstruktioner 

För jämn temperaturfördelning i ett oskyddat tvärsnitt bestäms temperatur-
ökningen 𝛥𝜃𝑎,𝑡 under tiden 𝛥𝑡 enligt: 
 

𝛥𝜃𝑎,𝑡 = 𝑘𝑠ℎ  
𝐹/𝐴

𝑐𝑎 𝜌𝑎
 ℎ𝑛𝑒𝑡,𝑑  𝛥𝑡    (4.5) 

där 
𝑘𝑠ℎ är korrektionsfaktor för skuggeffekter, kan sättas till 1,0 för resultat på 

säkra sidan 
F/A är sektionsfaktorn [m-1] 
𝑐𝑎 är specifik värmekapacitet för stål [J/kgK] 
𝜌𝑎 är densitet för stål [kg/m3] 
ℎ𝑛𝑒𝑡,𝑑 är dimensioneringsvärdet för nettovärmeflödet enligt ekvation 4.6 
𝛥𝑡 är tiden, bör inte vara mer än 5 sekunder 
  
ℎ𝑛𝑒𝑡,𝑑 = ℎ𝑛𝑒𝑡,𝑐 + ℎ𝑛𝑒𝑡,𝑟    

 (4.6) 
med 
ℎ𝑛𝑒𝑡,𝑐 = 𝛼𝑐(𝛩𝑔−𝛩𝑚)    

 (4.7) 
och 
ℎ𝑛𝑒𝑡,𝑟 = 𝛷 𝜀𝑚 𝜀𝑓 𝜎 [(𝛩𝑟 + 273)

4 − (𝛩𝑚 + 273)
4]  

 (4.8) 
där 
𝛼𝑐 är värmeöverföringskoefficient vid konvektion, bör sättas till 25 

[W/m2K] 
𝛩𝑔 är gastemperaturen vid den exponerade konstruktionsdelen [°C] 

𝛩𝑚 är yttemperaturen på konstruktionsdelen i början av tidsintervallet 𝛥𝑡 
[°C] 
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𝛷 är formfaktor, bör sättas till 1,0 
𝜀𝑚 är konstruktionsdelens ytas emissionstal, bör sättas till 0,8 
𝜀𝑓 är brandens emissionstal, normalt 1,0 

𝜎 är Stephan Boltzmanns konstant (= 5,67 *10-8 w/m2K4) 
𝛩𝑟 är den effektiva strålningstemperaturen från brandområdet, kan 

sättas lika med 𝛩𝑔  

 
 
4.3.1.3 Ståltemperatur för skyddade konstruktioner 

För jämn temperaturfördelning i ett skyddat tvärsnitt bestäms 
temperaturökningen 𝛥𝜃𝑎,𝑡 under tiden 𝛥𝑡 enligt: 
 

𝛥𝜃𝑎,𝑡 =
𝜆𝑝 𝐹/𝐴 (𝜃𝑔,𝑡−𝜃𝑎,𝑡)

𝑑𝑝 𝑐𝑎 𝜌𝑎(1+
𝜙

3
)
𝛥𝑡 − (𝑒𝜙/10 − 1) 𝛥𝜃𝑔,𝑡   (4.9) 

där 
𝜆𝑝 är värmekonduktiviteten för värmeskyddet [W/mK] 

𝜃𝑔,𝑡 är gastemperaturen vid tiden t [°C] enligt 4.3.1.2 

𝜃𝑎,𝑡 är ståltemperaturen vid tiden t, sätts till 20°C vid start 
𝑑𝑝 är tjockleken på brandskyddsisoleringen [m] 

𝑐𝑎  är den temperaturberoende specifika värmekapaciteten för stål 
[J/kgK] 
𝜌𝑎 är stålets densitet [kg/m3] 
𝛥𝑡 är tidsintervallet, bör inte vara mer än 30 sekunder 
𝜙 enligt: 
 

𝜙 =
𝑐𝑝 𝜌𝑝

𝑐𝑎 𝜌𝑎
 𝑑𝑝 𝐹/𝐴     (4.10) 

där 
𝑐𝑝 är den temperaturberoende specifika värmekapaciteten för 

skyddsmaterialet 
𝜌𝑝 är skyddsmaterialets densitet 
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4.3.1.4  Reduktionsfaktorer vid förhöjd temperatur 

Vid förhöjda temperaturer minskar stålets mekaniska egenskaper med en faktor 
enligt tabell 4.2 
 
Tabell 4.2. Reduktionsfaktorer för stålets mekaniska egenskaper vid olika temperaturer.(SS-EN 1993-1-2) 

Ståltemperatur 
θa 

Reduktionsfaktorer vid temperaturen θa relativt värdet på fy eller Ea vid 20°C 

 Reduktionsfaktor 
(relativt fy) för 
effektiv sträckgräns 
 
ky,θ= fy,θ /fy 

Reduktionsfaktor 
(relativt fy) för 
proportionalitetsgräns 
 
kp,θ= fp,θ /fy 

Reduktionsfaktor 
(relativt Ea) för 0 lutningen 
inom det linjära elastiska 
området  
kE,θ= Ea,θ /Ea 

 20°C 1,000 1,000 1,000 

100°C 1,000 1,000 1,000 

200°C 1,000 0,807 0,900 

300°C 1,000 0,613 0,800 

400°C 1,000 0,420 0,700 

500°C 0,780 0,360 0,600 

600°C 0,470 0,180 0,310 

700°C 0,230 0,075 0,130 

800°C 0,110 0,050 0,090 

900°C 0,060 0,0375 0,0675 

1000°C 0,040 0,0250 0,0450 

1100°C 0,020 0,0125 0,0225 

1200°C 0,000 0,000 0,0000 

Anm. För värden mellan temperaturgränserna får linjär interpolering användas 

 
 

4.3.2 Dimensionering av balkar 
Steg 1 Bestäm tvärsnittsklass 

Vid dimensionering vid normal temperatur delas tvärsnittet in i klasser utifrån 
spänningsfördelningen vid belastning. Vid branddimensionering delas 
tvärsnittet också in klasser med skillnaden att ε reduceras enligt: 
 

𝜀 = 0,85 ∗ (
235

𝑓𝑦
)
0,5

     (4.11) 

där 
𝑓𝑦 är sträckgränsen vid 20°C 

 
 

Slankhetsgräns för tvärsnittsdelar med fri kant 

Klassen för tvärsnittsdelar med fri kant beror på förhållandet mellan delens 
bredd c och dess tjocklek t, se figur 4.9. Delens klass avgörs enligt villkoren i 
ekvation 4.12a-d. 
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Figur 4.9. Bredd och tjocklek för flänsen på en I-balk. 

𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 1:  
𝑐

𝑡
≤ 9ε                           (4.12a) 

𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 2: 
 𝑐

𝑡
≤ 10𝜀                           (4.12b) 

𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 3:  
𝑐

𝑡
≤ 14𝜀     (4.12c) 

𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 4:  
𝑐

𝑡
> 14𝜀                           (4.12d) 

 
Slankhetsgräns för inre tvärsnittsdelar 

Klassen för inre tvärsnittsdelar beror på förhållandet mellan delens bredd c och 
dess tjocklek t, se figur 4.10. Delens klass avgörs enligt villkoren i ekvation 
4.13a-d. 

 

Figur 4.10. Bredd och tjocklek för livet på in I-balk. 

𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 1: 
𝑐

𝑡
≤ 72ε                           (4.13a) 

𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 2: 
𝑐

𝑡
≤ 83𝜀                           (4.13b) 

𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 3: 
𝑐

𝑡
≤ 124𝜀                            (4.13c) 

𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 4: 
𝑐

𝑡
> 124𝜀                           (4.13d) 

Steg 2. Bestäm dimensionerande momentbärförmåga vid brandlastfallet 

För balkar i klass 1 och 2 med jämn temperaturfördelning beräknas moment-
bärförmågan enligt: 
 

𝑀𝑓𝑖,𝜃,𝑅𝑑 = 𝑘𝑦,𝜃 
𝛾𝑀,0

𝛾𝑀,𝑓𝑖
 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙    (4.14) 

där 
𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 är plastisk bärförmåga för moment vid normal temperatur 

𝑘𝑦,𝜃  är reduktionsfaktor för stålets sträckgräns vid temperaturen θa. 

enligt tabell 4.2 

𝛾𝑀,0 är 1,0. (Eurokod 5. Avsnitt 6.1) 
𝛾𝑀,𝑓𝑖 är 1,0. Nationellt val (EKS 8 kap 3.1.2) 
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För balkar i klass 3 med jämn temperaturfördelning gäller:  
 

𝑀𝑓𝑖,𝜃,𝑅𝑑 = 𝑘𝑦,𝜃 
𝛾𝑀,0

𝛾𝑀,𝑓𝑖
 𝑀𝑅𝑑,𝑒𝑙    (4.15) 

där  
𝑀𝑅𝑑,𝑒𝑙 är elastisk bärförmåga för moment vid normal temperatur 
 
För bärverksdelar i tvärsnittsklass 4 hänvisas till SS-EN 1993-1-2 bilaga E. 
 
Steg 3. Bestäm dimensionerande tvärkraftsbärförmåga vid brandlastfallet 

För balkar i klass 1, 2 och 3 beräknas tvärkraftsbärförmågan enligt: 
 

𝑉𝑓𝑖,𝑡,𝑅𝑑 = 𝑘𝑦,𝜃,𝑤𝑒𝑏 𝑉𝑅𝑑  
𝛾𝑀,0

𝛾𝑀,𝑓𝑖
    

 (4.16) 
där 
𝑉𝑅𝑑  är tvärkraftsbärförmåga vid normal temperatur 
𝑘𝑦,𝜃,𝑤𝑒𝑏 är reduktionsfaktor för stålets sträckgräns vid temperaturen 

𝜃,𝑤𝑒𝑏. (samma som 𝑘𝑦,𝜃 vid jämn temperaturfördelning) 

enligt tabell 4.2 
𝜃,𝑤𝑒𝑏  är temperaturen i tvärsnittets liv 
 
 
Steg 4. Kontrollera om bärförmågan är tillräcklig 

För att bärförmåga ska vara tillräcklig ska villkoret i ekvation 4.1 vara uppfyllt, 
för balkar gäller: 
 
𝑀𝑓𝑖,𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑓𝑖,𝜃,𝑅𝑑 

och  
𝑉𝑓𝑖,𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑓𝑖,𝑡,𝑅𝑑 

 
 

4.3.3 Dimensionering av pelare. 
Steg 1. Dimensionerande bärförmåga för knäckning  

Bärförmågan för knäckning bestäms enligt: 

𝑁𝑏,𝑓𝑖,𝑡,𝑅𝑑 = 𝜒𝑓𝑖𝐴 𝑘𝑦,𝜃
𝑓𝑦

𝛾𝑀,𝑓𝑖
    

 (4.17) 
där 

𝑘𝑦,𝜃 är reduktionsfaktor för sträckgränsen vid ståltemperaturen θa enligt 

tabell 4.2 
𝜒𝑓𝑖 är reduktionsfaktor för böjknäckning i brandlastfallet enligt: 

 
 

𝜒𝑓𝑖 =
1

𝜑𝜃+√𝜑𝜃
2−𝜆𝜃

  2
     (4.18) 
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där 

𝜑𝜃 =
1

2
(1 + 𝛼 �̅�𝜃 �̅�𝜃

   2)     (4.19) 

med 

𝛼 = 0,65√235/𝑓𝑦     (4.20) 

och  

�̅�𝜃 är slankhetsparameter för ståltemperaturen θa enligt: 
 

�̅�𝜃 = �̅� (
𝑘𝑦,𝜃

𝑘𝐸,𝜃
)
0,5

     (4.21) 

där 

�̅� är slankhetsparametern vid normal temperatur  

𝑘𝑦,𝜃 är reduktionsfaktor för sträckgränsen vid ståltemperaturen θa enligt 

tabell 4.2 
𝑘𝐸,𝜃 är reduktionsfaktorn för lutningen inom det linjärelastiska området 

vid ståltemperaturen θa enligt tabell 4.2 

 

Steg 2. Kontrollera om bärförmågan är tillräcklig 

För att bärförmåga ska vara tillräcklig ska villkoret i ekvation 4.1 vara uppfyllt, 
för pelare gäller: 
 
𝑁𝑓𝑖,𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑏,𝑓𝑖,𝑡,𝑅𝑑 
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 MILJÖ OCH BRANDDIMENSIONERING 5
En brand påverkar samhället på flera olika sätt. Människor kan förlora sina hem eller 
arbetsplatser, tryggheten minskar och de ekonomiska konsekvenserna blir ofta stora. 
Utöver detta påverkar en brand miljön på negativa sätt. Många av materialen vi 
bygger in idag innehåller farliga ämnen som frigörs vid en brand och som via 
brandgaser och släckvatten försvinner ut i naturen. De efterföljande åtgärder som 
krävs för att sanera och bygga upp kräver stora resurser. T.ex. måste mycket nytt 
material användas vilket innebär en belastning för miljön. Utifrån en byggnads totala 
livslängd blir klimat och miljöförstörningarna större om den brinner än om den 
betraktas utifrån brukstid utan brand.  
   Branddimensionering utgår från lagkrav som mest handlar om att människor ska 
skyddas. För att minska miljökonsekvenserna vid en brand är det viktigt att även 
beakta byggnadens överlevnad vid en brand. Om mer fokus riktas mot att se till att 
byggnaden inte tar lika stora skador krävs mindre åtgärder efteråt. Planeras 
byggnaden så att uppkomsten av brand förhindras och branden brandspridningen 
minimeras blir miljö och samhällspåverkan av branden, släckningen och 
återställandet mindre (Björk, 2017).  
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 RESULTAT OCH ANALYS 6
Genom både litteraturstudien och beräkningar har syftet med examensarbetet 
uppnåtts. För både stål och träkonstruktioner finns redovisat i detalj de olika 
skydd som finns. Bärande konstruktioner dimensioneras för att behålla 
tillräcklig bärförmåga under en förutbestämd brandtid. Denna tid beror t.ex. på 
byggnadens våningsantal och byggnadsklass. För träkonstruktioner 
konstolleras förkolningsdjup efter brandtiden. Med förkolningsdjupet beräknas 
ett effektivt tvärsnitt som används för att bestämma bärförmågan. Vid 
dimensionering av stålkonstruktioner reduceras stålets hållfasthetsegenskaper 
utifrån vilken temperatur stålet har. Med de reducerade egenskaperna beräknas 
bärförmågan hos den brandutsatta konstruktionen. Den beräknade 
bärförmågan kontrolleras mot den dimensionerande lasteffekten. Detta för att 
säkerställa att bärförmågan är tillräcklig.  
   Det finns flera olika sätt att skydda bärande konstruktioner. Skyddsmetoder 
som fungerar för både stål- och träkonstruktioner är gips, mineralull och 
brandskyddsmålning. Träkonstruktioner kan även impregneras med 
flamskyddsmedel som fördröjer antändningen. En metod som används för 
stålkonstruktioner är att bygga in balkar och pelare i t.ex. bjälklag och väggar. 
   De främsta skillnaderna mellan skyddade och oskyddade träkonstruktioner är 
hur snabbt förkolningen sker. För oskyddade träkonstruktioner startar 
förkolningen direkt när den exponeras för brand. Förkolningen sker sedan med 
en konstant hastighet under hela brandförloppet. För skyddade 
träkonstruktioner fördröjs förkolningsstarten i början. Denna fördröjning beror 
på vilken typ av skydd som används och hur tjockt det är. När skyddet faller av 
sker förkolningen med dubbel hastighet fram tills kolskiktet når en tjocklek av 
25 mm. Därefter minskar förkolningshastigheten till samma hastighet som 
gäller om konstruktionen från början varit oskyddad.  
   Skillnader mellan skyddade och oskyddade stålkonstruktioner är hur snabbt 
de värms upp. Stålets hållfasthetsegenskaper reduceras mycket vid höga 
temperaturer vilket leder till en lägre bärförmåga. För skyddade 
stålkonstruktioner sker uppvärmningen mycket långsammare än för 
oskyddade.  Detta innebär att konstruktionen behåller sin bärförmåga under än 
längre tid. 
   SPFiT 2.0 är ett väldigt effektivt branddimensioneringsprogram för 
träkonstruktioner. Författarna anser att det är lätt att lära sig programmet och 
det går snabbt att kontrollera olika typer av konstruktioner med olika typer av 
brandskydd. Beräkningar med programmet går mycket snabbare än att utföra 
beräkningar för hand.  
   Hur stora skillnaderna är mellan skyddade och oskyddade konstruktioner 
redovisas i följande avsnitt. Där finns resultaten från utförda beräkningar på 
stål – och limträbalkar. 
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6.1 Resultat från handberäkningar på limträbalkar 
Resultaten från handberäkningar på limträbalkar redovisas i tabell 8.1–8.3. Här 
finns förkolningsdjup och effektivt förkolningsdjup för tidpunkterna tch, ta och 
treq samt tvärsnittsmått efter 90 min och valt ursprungligt tvärsnittsmått.  För 
fall 3, med en oskyddad limträbalk finns förkolningsdjup och effektivt 
förkolningsdjup efter samma tider som i fall 1. Den dimensionerande 
momentlasteffekten MEd.fi = 94,164 kNm och den dimensionerande lasteffekten 
för tvärkraft VEd.fi =37,666 kN. Beräkningarna för de olika fallen finns i bilaga 1-
3.  

 
Tabell 6.1. Resultat från fall 1, beräkningar på limträbalk med två lager gips typ A 13 mm se bilaga 1. 

Fall 1: Skyddad limträbalk med två lager gips typ A (13mm) 

Tidpunkter Tid efter 
brandstart 
[min] 

Förkolnings-
djup dchar 
[mm] 

Effektivt 
förkolningsdjup 
def [min] 

Tvärsnittsmått 
efter 90 min. 
[mm] 

Valt 
tvärsnitt 
[mm] 

tch 40,6  0 7  bef = 81,84 b = 190 
ta 58,457 25    32 hef.M = 447 h = 540 

treq   90    47,08 54,08 hef.V  = 200  

 
Tabell 6.2. Resultat från fall 2, beräkningar på limträbalk med två lager gips typ F 15 mm se bilaga 2. 

Fall 2: Skyddad limträbalk med två lager gips typ F (15mm) 

Tidpunkter Tid efter 
brandstart 
[min] 

Förkolningsd
jup dchar [mm] 

Effektivt 
förkolningsdjup 
def [min] 

Tvärsnittsmått 
efter 90 min. 
[mm] 

Valt 
tvärsnitt 
[mm] 

tch 61,6  0 7  bef = 111,24 b = 190 
ta 79,457 25    32 hef.M = 384 h = 450 

treq   90    32,38 39,38 hef.V  = 147  

 
Tabell 6.3. Resultat från fall 3, beräkningar på helt oskyddad limträbalk se bilaga 3. 

Fall 3: Oskyddad limträträbalk  

Tid efter 
brandstart 
[min] 

Förkolningsdjup 
dchar [mm] 

Effektivt 
förkolningsdjup 
def [min] 

Tvärsnittsmått efter 
90 min. [mm] 

Valt tvärsnitt 
[mm] 

40,6 28,42 35,42 bef = 50 b = 190 

58,457 40,92   47,92 hef.M = 572 h = 675 

90      63  70   hef.V = 328  

 

Tiden tills förkolningen startar skiljer sig mycket mellan skyddade och 
oskyddade balkar. För den oskyddade balken startar förkolningen direkt. För 
balken med dubbla gipsskivor av typ A startar förkolningen efter 40,6 minuter 
och för balken med gipsskivor av typ F startar förkolningen 21 minuter senare. 
Förkolningsdjupet efter 90 minuter är också väldigt olika. För den oskyddade 
balken är det 63 mm och för balken med gipsskiva av typ F är 
förkolningsdjupet 32,38 mm. Förkolningsdjupet för balken med gips av typ A 
är 47,08 mm, vilket är nästan mittemellan dem två andra. Om balkarna skyddas 
kan ett mindre tvärsnitt väljas. Om bredden väljs till 190 mm i alla tre fall 
kommer höjden i fall 2 kunna vara 225 mm mindre än höjden i fall 3. Höjden i 
fall 1 kommer kunna vara 135 mm mindre än höjden i fall 3. 



  Kap.6 Resultat 

47 
 

6.2 Resultat från SPFiT 2.0 
Resultat från beräkningar i SPFiT 2.0 redovisas i tabell 8.4–8.6. Där finns 
tvärsnitts-dimensioner innan förkolning, momentbärförmågan efter 90 
minuters brand-påverkan och det effektiva tvärsnittet efter 90 minuters brand. 
Den dimensionerande momentlasteffekten MEd.fi = 94,164 kNm och den 
dimensionerande lasteffekten för tvärkraft VEd.fi =37,666 kN. Rapport från SPFiT 
2.0 finns i bilaga 4-6. 

 
Tabell 6.4. Resultat från fall 1, beräkningar på limträbalk med två lager gips typ A 13 mm i SPFiT 2.0 se bilaga 4. 

Fall 1: Skyddad limträbalk med två lager gips typ A (13mm).  

Tvärsnitt bxh 
[mm] 

Momentbärförmåga 
MRd.fi [kNm] 

Effektivt tvärsnitt bxh 
[mm] 

Tid till förkolningsstart tch 
[min] 

190x540 111,1 81x485 40 

 
 
Tabell 6.5. Resultat från fall 2, beräkningar på limträbalk med två lager gips 13mm i SPFiT 2.0 se bilaga 5. 

Fall 2: Skyddad limträbalk med två lager gips typ F (15mm) 

Tvärsnitt bxh 
[mm] 

Momentbärförmåga 
MRd.fi [kNm] 

Effektivt tvärsnitt bxh 
[mm] 

Tid till förkolningsstart tch 
[min] 

190x450 107,8 111,0x410,0 61,0 

 
 
Tabell 6.6. Resultat från fall 3, beräkningar på helt oskyddad limträbalk i SPFiT 2.0 se bilaga 6. 

Fall 3: Oskyddad limträbalk 

Tvärsnitt bxh 
[mm] 

Momentbärförmåga 
MRd.fi [kNm] 

Effektivt tvärsnitt bxh 
[mm] 

Tid till förkolningsstart tch 
[min] 

190x675 105,2 50x605 0 

 

6.3 Resultat från beräkningar på stålbalkar 
Resultaten från beräkningarna på stålbalkar redovisas i tabell 8.7–8.9. Där finns 
sektionsfaktor för balkarna, ståltemperatur efter 90 minuters brand, moment-
bärförmåga efter 90 minuter och tvärkraftsbärförmåga efter 90 minuter. Den 
dimensionerande momentlasteffekten MEd.fi = 94,164 kNm och den 
dimensionerande lasteffekten för tvärkraft VEd.fi =37,666 kN. Beräkningarna för 
stålbalkarna återfinns i bilaga 7-9, beräkningar för ståltemperaturen finns i 
bilaga 10-12. 
 
 
Tabell 6.7. Resultat från fall 1, beräkningar på skyddad stålbalk HEA280 med 15mm gips se bilaga 7 & 10. 

Fall 1: Skyddad stålbalk HEA240 med 15 mm gips 

Sektionsfaktor 
F/A [m-1] 

Ståltemperatur efter 

90 minuter 𝜃,90 [°C] 

Momentbärförmåga 
efter 90 minuter 
 MRd.fi [kNm] 

Tvärkraftsbärförmåga 
efter 90 minuter VRd.fi [kN] 

91,098 561 141,594 224,539 
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Tabell 6.8. Resultat från fall 2, beräkningar på oskyddad stålbalk HEA280 se bilaga 8 & 11. 

Fall 2: Oskyddad stålbalk HEA240  

Sektionsfaktor 
F/A  
[m-1] 
 

Ståltemperatur efter 90 

minuter 𝜃,90 [°C] 

Momentbärförmåga efter 
90 minuter MRd.fi [kNm] 

Tvärkraftsbärförmåga 
efter 90 minuter VRd.fi 
[kN] 

151,614 1004 9,393 14,896 

 
 

Tabell 6.9. Resultat från fall 3, beräkningar på oskyddad stålbalk HEA700 se bilaga 9 & 12 

Fall 3: Oskyddad stålbalk HEA700  

Sektionsfaktor 
F/A  
[m-1] 

Ståltemperatur efter 

90 minuter 𝜃,90 [°C] 

Momentbärförmåga efter 
90 minuter MRd.fi [kNm] 

Tvärkraftsbärförmåga 
efter 90 minuter VRd.fi [kN] 

86,411 1002 98,828 89,819 

 

För stålbalkar skiljer sig temperaturen mycket mellan skyddade och oskyddade 
balkar. Temperaturen i den skyddade balken är över 400 °C mindre än i de två 
andra balkarna. P.g.a. den stora temperaraturskillnaden kommer också bär-
förmågan att bli väldigt olika. För att en oskyddad balk ska klara lasteffekten 
eftre 90 minuters brandpåverkan måsten den ha profilen HEA700. 
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 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 7
Brandskyddets tjocklek är direkt avgörande för tiden tills förkolningen startar 
se ekvation 3.1–3.4. Vid dubbla lager gips av typ A reduceras den inre skivans 
tjocklek med 50 % och vid dubbla lager gips av typ F reduceras den inre skivans 
tjocklek med 20 %. Därför blir skillnaderna mellan fall 1 och fall 2 mindre om 
samma typ av gips används i båda fallen även om tjocklekeken på gipsskivorna 
skiljer sig. Startar förkolningen tidigare blir det slutgiltiga förkolningsdjupet 
större och konstruktionens bärförmåga blir lägre. Skillnaderna mellan 
skyddade och oskyddade konstruktioner blir alltså mindre om ett tunnare skikt 
eller en sämre typ av brandskydd används.    
   Resultatet från branddimensioneringsprogrammet SPFiT 2.0 bekräftar 
resultatet från handberäkningarna. Man sparar mycket tid genom att använda 
programmet eftersom resultaten erhålls direkt. Vid handberäkningar däremot 
går mycket tid åt till att söka i Eurokod och till att utföra själva beräkningarna. 
För att snabbt kunna lära sig SPFiT 2.0 och för att kunna tolka resultaten krävs 
dock erfarenhet från branddimensionering. Fördelen med handberäkningar är 
att man får en bättre förståelse för hur olika faktorer påverkar resultaten. I 
SPFiT 2.0 syns inte hur beräkningarna går till utan enbart svar erhålls. 
   I stålbalkar ökar temperaturen mycket snabbt om inte brandskydd används. 
Skyddet har stor påverkan på hur stort tvärsnitt som krävs. För att klara 
lastfallet i beräkningarna räcker en stålbalk med profil HEA240 om balken är 
skyddad. För en oskyddad balk krävs en profil HEA700. Denna balk kommer 
vara extremt överdimensionerad vid normal temperatur, men vid brand 
kommer den precis klara lasten. 
   Målet med detta examensarbete var att ta fram en rapport som steg för steg 
beskriver hur dimensionering av bärande konstruktioner går till. För trä finns 
detta beskrivet i avsnitt 3.4 ”dimensionering enligt Eurokod 5” och för stål i 
avsnitt 4.3 ”dimensionering enligt Eurokod 3”. Förhoppningsvis kan detta vara 
till hjälp för intresserade personer. Olika typer av brandskydd finns beskrivna 
för respektive material under avsnittet ”skyddsmetoder”.  
   I rapporten finns endast beräkningar på konstruktioner med skydd av gips. 
Skillnader mellan oskyddade och skyddade konstruktioner med någon annan 
typ av skydd än gips har inte kontrollerats. 
  Branddimensioneringsprogrammet SPFiT 2.0 har endast använts vid 
dimension-ering av balkar. I programmet kan man också dimensionera andra 
typer av kontraktioner t.ex. väggar och bjälklag.  
  I projektplanen var målet att visa hur bärande konstruktioner dimensioneras 
vilket denna rapport gör. Där fanns också frågeställningarna ”vad händer vid 
brand, brandförlopp och faser”, ”vilka lagar och regler gäller vid 
branddimensionering” och ”vad händer med olika material”. Dessa frågor finns 
inte längre som frågeställningar, eftersom det var naturlig att svara på det ändå 
när man beskriver hur branddimensionering går till.  
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   Från början var tanken att både balkar och pelare skulle branddimensioneras. 
Under projektets gång insågs att ett tidigare examensarbete redan hade 
dimension-erat pelare. Därför koncentrerades rapporten på balkar.  
 

7.1 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
I denna rapport kontrolleras endast balkar som är skyddade med gips. Det vore 
intressant att kontrollera hur balkar påverkas när de ä skyddade med andra 
typer av skydd t.ex. mineralull och jämföra hur de olika skydden påverkar 
konstruktionen.  
  Balkarna behöver ha större tvärsnitt om brandskydd inte används. Större 
tvärsnitt kostar naturligtvis mer och därför skulle det vara intressant att jämföra 
kostnaderna för olika lösningar. En konstandsanalys kan även utföras för 
stålbalkar kontra limträbalkar vid branddimensionering.  
   När det gäller branddimensioneringsprogrammet SPFiT 2.0 har endast balkar 
kontrollerats. I programmet går det att dimensionera andra typer av 
konstruktioner. Man skulle kunna undersöka programmets effektivitet vid 
dimensionering av andra typer av konstruktioner t.ex. väggar och bjälklag.  
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Bilaga 1. Dimensionering av limträbalk med 2*13 mm gips typ A. 
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Bilaga 2. Dimensionering av limträbalk med 2*15 mm gips typ F.  
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Bilaga 3. Dimensionering av oskyddad limträbalk 
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Bilaga 4. Beräkning i SPFiT 2.0: limträbalk med gips 2*13 mm typ A.  
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Bilaga 5. Beräkning i SPFiT 2.0: limträbalk med gips 2*15 mm typ F. 
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Bilaga 6. Beräkning i SPFiT 2.0: Oskyddad limträbalk. 
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Bilaga 7. Beräkning av stålbalk: Skyddad HEA240 
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Bilaga 8.  Beräkning av stålbalk: Oskyddad HEA-240 
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Bilaga 9. Beräkning av stålbalk: Oskyddad HEA-700  
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Bilaga 10. Ståltemperatur för skyddad balk: HEA-240  
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Bilaga 11. Ståltemperatur för oskyddad balk: HEA-240  
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Bilaga 12. Ståltemperatur för oskyddad balk: HEA-700  

 

 


